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Langzaam	 maar	 zeker	 komen	 we	 samen	 met	 onze	
volken	weer	uit	de	winterstand.
In	de	kasten	beginnen	de	dames	zich	te	roeren	maar...	
in	een	aantal	kasten	ook	niet.	Steeds	meer	hoor	je	om	
je	heen	dat	er	volken	dood	zijn.	Reden	voor	het	be-
stuur	om	een	enquête	 rond	 te	sturen	aan	de	 leden	
met	de	vraag	hoe	het	met	hun	volken	in	de	winter	is	
gegaan.
Uit	 de	 reacties	 blijkt	 dat	 de	 sterfte	 rond	 de	 26%	
schommelt.	En	dat	is	meer	dan	gewoonlijk.
Reden	voor	Henk	Berendsen	hier	dieper	op	in	te	gaan	
en	hierover	in	dit	blad	een	artikel	te	plaatsen.
Het	 blijft	 toch	 meestal	 onduidelijk	 wat	 de	 oorzaak	
is.	Maar	het	blijft	toch	ook	altijd	triest	om	te	moeten	
constateren	dat	een	volk	dood	is	als	je	de	kast	open	
maakt.

Er	 blijven	 nog	 steeds	 vraagtekens	 rondom	 de	 ho-
ningbij	zelf	en	zijn	omgeving	met	name	in	de	biotoop	
waarin	hij	leeft.	Op	het	ogenblijk	vinden	er	in	het	land,	
vaak	in	opdracht	van	gemeenten,	onderzoeken	plaats	
naar	 “vliegende	 bestuivers”	 waarbij	 de	 relatie	 tus-
sen	 honingbij	 en	 andere	 bestuivers,	 met	 name	 wil-
de	bij,	wordt	onderzocht.	Ook	in	Arnhem	zoals	ik	de	
vorige	keer	al		vermeldde	is	door	het	kenniscentrum	
EIS		in	2022	een	onderzoek	ingesteld	op	drie	plaatsen	
waarvan	 de	 uitslag	 nog	 steeds	 niet	 bekend	 is.	 Ons	
eigen	onderzoek	dat	tegelijk	met	het	EIS	onderzoek	
heeft	plaatsgevonden	heeft	ons	tot	de	conclusie	ge-
bracht	dat	er	geen	of	nauwelijks	voedsel	concurrentie	
plaatsvindt	tussen	honing	bij	en	wilde	bij,	zo	blijkt	uit	
de	pollen	die	we	hebben	verzameld	uit	de	kasten	die	
in	de	onderzoeksgebieden	stonden.	Op	basis	hiervan	
hebben	 we	 begin	 januari	 van	 dit	 jaar	 een	 brief	 ge-
stuurd	naar	de	wethouder	 in	Arnhem	met	onze	ge-
gevens	en	conclusie.	Ook	hierop	hebben	we	nog	geen	
reactie	gekregen.

Omdat	ook	andere	afdelingen	met	dit	soort	onderzoe-
ken	te	maken	krijgen	is	contact	met	de	NBV	opgeno-
men.	In	overleg		met	de	NBV	is	besloten	dat	wij	onze	
bevindingen	verder	zouden	uitwerken	en	dan	ter	ken-
nis	brengen	van	de	andere	afdelingen	en	dan	vooral	
aangeven	wat	een	afdeling	in	overleg	met	gemeenten	
als	actie	kan	ondernemen,	indien	de	gemeente	of	an-
dere	instantie,	een	onderzoek	wil	starten.
Deze	notitie	is	ook	op	onze	eigen	website	geplaatst.	
Duidelijk	is	wederom	dat	de	biotoop	verbeterd	moet	

worden	en	dat	het	terugbrengen	van	het	aantal	ho-
ningbij	kasten	niet	de	oplossing	van	het	probleem	is.

De	wintermaanden	blijven	ook	imkers	binnen	bezig.	
In	 januari	 hadden	 we	 een	 interessante	 lezing	 door	
allergoloog	Monchy	over	de	allergie	voor	een	bijen-
steek.	Hij	 vertelde	ons	dat	de	ernst	 van	de	allergie	
verschillende	 varianten	 kent	 waarvan	 de	 levensbe-
dreigende	variant	-gelukkig-		minder	vaak	voorkomt.	
In	onze	twee	stallen	hebben	we	overigens	altijd	een	
EpiPen	paraat.
In	februari	was	er	de	ledenvergadering	die	rustig	en	
gezellig	verliep.
In	 maart	 ging	 de	 lezing	 van	 Kerkvliet	 wegens	 zijn	
ziekte	niet	door.	Hij	heeft	voor	ons	eigen	onderzoek	in	
Arnhem	de	pollen	geanalyseerd	en	het	is	interessant	
zijn	bevindingen	te	horen.	We	houden	het	tegoed.

Uiteraard	 waren	 er	 weer	 twee	 dagen	 “NL	 doet”	 in	
maart.	Dank	zij	de	 inspanningen	en	organisatie	van	
Lotty	van	den	Bosch	werd	op	meerdere	plaatsen	in	
Rheden,	 Velp	 en	 Arnhem	 bloemenzaad	 ingezaaid	
door	vele	vrijwilligers.	

Op	de	laatste	zaterdag	van	maart	beginnen	gewoon-
lijk	 de	 bijpraat	 ochtenden	 weer.	 Maar	 het	 bestuur	
heeft	besloten	deze	in	maart	niet	door	te	laten	gaan	
maar	pas	op	29	april	 te	starten.	Reden	 is	dat	nu	 in	
de	stal	op	Heuven	begonnen	is	met	werkzaamheden	
aan	de	vloer	en	kasten	in	de	slingerruimte	om	deze	
gemakkelijker	schoon	te	kunnen	maken	en	zo	de	hy-
giëne	te	verbeteren.	

In	 Arnhem	 staat	 een	 stadsbrouwerij	 Durs	 gelegen	
in	 het	 hartje	 van	 Arnhem	 aan	 de	 Klarendalseweg	
die	aan	ons	vroeg	om	honing.	Ze	wilden	honing	om	
daarmee	 een	 keer	 voorjaarsbockbier	 te	 brouwen,	
genaamd	“Honey	Bock”	ook	met	de	naam	van	onze	
vereniging	op	het	etiket.	Op	6	april	is	er	exclusief	voor	
onze	leden	en	donateurs	een	proeverij	om	dit	bijzon-
dere	bier	te	proeven.	Ook	zal	er	een	rondleiding	in	de	
brouwerij	worden	gegeven.
Binnenkort	krijgt	u	een	uitnodiging	met	alle	details.

En	nu	wordt	het	weer	tijd	voor	inspecties	en	hopelijk	
een	mooi	voorjaar.

Paula Swenker
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Bijen sterfte. Het refrein is Hein
Vroeger	 op	 mijn	 lagere	 school	 waren	 er	 af	 en	 toe	
kinderen	met	luizen.	Er	was	ook	een	luizen	zuster	
die	de	hoofdhuid	van	de	scholieren	op	gezette	tijden	
inspecteerde	en	het	werd	als	een	schande	ervaren		
als	er		luizen	werden	aangetroffen	bij	een	kind.	Goe-
de	hygiëne	en	oplettendheid	van	de	ouders	(	moe-
der)	zou	het	krijgen	van	luizen	kunnen	voorkomen.	
Inmiddels	 hebben	 veel	 meer	 kinderen	 luizen	 en	
voor	alles	is	tegenwoordig	een	protocol.	Daar	staat	
in	dat	het	benadrukt	moet	worden	dat	het	krijgen	
van	 luizen	 volkomen	 normaal	 is.	 Dat	 het	 goed	 te	
behandelen	is	en	dat	het	kind	,	de	ouders,	de	leer-
krachten	en	de	school	er	helemaal	niets	aan	kun-
nen	doen.	Er	wordt	zelfs	gesuggereerd	dat	te	veel	
wassen	van	de	haren	eerder	tot	hoofdluis	kan	lijden	
om	maar	vooral	niet	de	geringste	toespeling	op	een	
nalatigheid	bij	de	betrokkenen	te	laten	ontstaan.

Bij	de	imker	wordt	het	verdwijnen	of	doodgaan	van	
een	 volk	 nog	 wel	 gevoeld	 alsof	 de	 imker	 gefaald	
heeft.	Hij	heeft	niet	goed	voor	zijn	volken	gezorgd.	
En	de	imker	praat	er	niet	graag	over.	Ik	heb	dat	ook	
zo	 gevoeld	 toen,	 als	 beginnend	 imker,	 mijn	 twee	
volken,	 op	 verschillende	 locaties,	 de	 winter	 niet	
overleefden.	 Het	 ene	 volk	 verdwenen,	 het	 ander	
volk	dood.	Beiden	na	het	inwinteren	waarbij	de	sui-
ker,	 naar	 mijn	 idee,	 nog	 vreugdevol	 door	 de	 bijen	
was	opgeslagen.	Hoe	kan	het	ook	anders,	zo’n	prut-
sende	beginnende	imker	die	zich	waarschijnlijk	een	
factor	tien	vergist	heeft	bij	het	maken	van	mengsels	
om	de	varroa	te	bestrijden	en	daarmee	zijn	volken	
heeft	verzwakt	of	wat	dan	ook.	

In	 samenspraak	 met	 het	 bestuur	 van	 imkerver-
eniging	Arnhem-Velp	hebben	wij,	zoals	u	hebt	ge-
merkt,	begin	februari	een	enquête	onder	de	leden	
gehouden	 hoeveel	 volken	 de	 winter	 niet	 hebben	
overleefd.	Misschien	is	er	sprake	van	enige	onder-
schatting	omdat	imkers	misschien	hun	volken	nog	
helemaal	 niet	 hebben	 bekeken.	 Er	 reageerden	 42	
leden.	De	twee	‘beroepsimkers’	met	samen	170	vol-
ken	noteerden	een	sterfte	van	13	en	3	%.	De	veer-
tig	andere	imkers	met	samen	195	volken	zagen	een	
sterfte	van	26%	van	de	volken.

We noemen dit wel “wintersterfte”, maar wat is 
wintersterfte en wat is nu de verdwijnziekte?

In	Nieuwsbrief	nr.	1/2023	van	het	Vlaams	Bijen	In-
stituut	schrijft	Eric	Goris	over	het	verdwijnsyndroom	
in	 plaats	 van verdwijnziekte,	 wat	 eigenlijk	 geen	
ziekte	is.	In	de	Angelsaksische	literatuur	wordt	het	
Colony	Collapse	Disorder”	(CCD)	genoemd.	De	ene	
week	is	de	bijenkast	nog	goed	bevolkt,	de	week	la-
ter	 geen	 bij	 meer	 te	 bespeuren.	 Een	 syndroom	 is	
een	 opeenvolging	 van	 gebeurtenissen	 waarbij	 de	
ene	gebeurtenis	plaats	maakt	voor	een	andere,	die	
veel	meer	kans	maakt	om	toe	te	slaan	en	waarbij	
het	 volk	 weer	 verder	 verzwakt,	 een	 Cluster	 aan	
problemen.	Het	bijenvolk	verzeilt	op	die	manier	in	
een	negatieve	maar	niet	snel	op	te	merken	spiraal.	
Het	ineenstorten	lijkt	een	plotse	gebeurtenis	maar	
is	eigenlijk	een	keten	van	oorzaken	en	gevolgen.	In	
1970	werd	in	Amerika	al	gesproken	over	het	wijd-
verbreide	 fenomeen	verdwijningsziekte	en	 in	2006	
werd	 CCD	 beschreven	 bij	 commerciële	 bijenhou-
ders.	In	korte	tijd(variërend	van	1	tot	een	paar	we-
ken)	het	verliezen	van	vele	duizenden	werksters,	bij	
een	 volk	 met	 een	 actieve	 Koningin,	 ogenschijnlijk	
gezonde	ontwikkeling	van	larven	en	poppen	zonder	
duidelijk	waarneembare	signalen	van	mijten	of	mi-
croben.	Echter	schijn	kan	bedriegen.

Als	we	ons	 in	deze	bijdrage	beperken	 tot	het	ver-
dwijnsyndroom	(laten	we	het	dan	ook	maar	bij	deze	
benaming	houden),	dan	kunnen	we	ziektes	als	No-
sema,	 AVB,	 EVB	 en	 andere	 broedziektes,	 insec-
ticiden,	 biodiversiteit,	 gebrek	 aan	 stuifmeel,	 etc.	
beschouwen	 als	 de	 oorzaak	 waardoor	 bijenvolken	
verzwakt	worden	en	de	opmaat	zijn	naar	de	verdwij-
ning	van	een	volk.	Bij	gebrek	aan	voer	zullen	vlieg-
bijen	misschien	door	 tekort	aan	energie	de	 thuis-
reis	 niet	 meer	 halen,	 maar	 er	 sterven	 gewoonlijk	
nog	veel	bijen	thuis,	veelal	met	de	kop	in	de	cellen	
of	dood	op	de	bodem.	Waarschijnlijker	is	dat	de	ge-
infecteerde	varroamijt	verhoogde	aantallen	Defor-
med	 Wing	 Virus	 (DWV)	 en	 ook	 wel	 het	 Chronisch	
Bijen	Paralyse	Virus	(CBPV)	in	de	bijen	overbrengt.	
Volgens	Amerikaans	onderzoek	is	het	Israëli-acute	
verlammings-virus(IAPV)	oververtegenwoordigd	bij	
ingestorte	volken.	Evenals	aantasting	door	schim-
mels,	bacteriën	en	amoeben.	Bijen	van	 ingestorte	
volken	vertonen	ook	hogere	waarden	op	parasieten.
De	hiermee	aangetaste	bijen	zijn	hun	oriënterings-
vermogen	kwijt	en	komen	niet	meer	thuis.

Maart
Zaterdag 25 maart echter gaat de bijpraat nog niet door, omdat de binnenruimte vol staat met 
kasten etc. in verband met de opknapbeurt van de slingerruimte!.

April
Donderdag 27 april a.s.19:30 uur,  Lezing door:  Jacques van Alphen (Bioloog) 

Jacques van Alphen, schrijver van het boek “Honingbijen” en gespecialiseerd in evolutionaire 
ecologie wil nader ingaan op de draagkracht van de natuur voor bijen, solitaire bijen en andere 
insecten. Verder op biodiversiteit en genetisch materiaal, en de invloed van koninginnenteelt op 
de weerstand van bijen.  De lezing vindt plaats in de Aula van Nieuw Schoonoord te Velp.

Initiatiefnemers plus  organisatie vindt plaats door de BD Imkers regio Arnhem.   

Zaterdag 29 april a.s. bijpraatochtend stal Simonveste

Mei
Zaterdag 27 mei a.s. bijpraatochtend stal Simonveste

Juni
Zaterdag 24 juni a.s. bijpraatochtend stal Simonveste

De bijpraatochtenden vinden plaats op stal Simonveste 
(Heuven) in Rheden. Stal Simonveste ligt op korte loop-
afstand achter het Bezoekerscentrum Veluwezoom in 
Rheden, start om 10:00 uur.

Doel van de bijpraatochtenden is het samenkomen van 
imkers binnen onze vereniging waarbij ervaringen  wor-
den uitgewisseld over de bijenvolken maar ook de tips van 
de ervaren imkers aan startende (of minder ervaren)  im-
kers  een fijne ondersteuning kunnen bieden. Onder het genot 
van een kopje koffie/thee met een koekje erbij, een vooral ge-
zellige bijeenkomst ! 
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Onbekende	 factoren,	 nieuwe	 oorzaken	 die	 de	 vol-
ken	verzwakken	zullen	er	in	de	toekomst	zeker	bij-
komen.	Voorlopig	moeten	we	ons	blijven	inspannen	
om	alle	oorzaken	die	onze	bijen	verzwakken	of	ook	
doden	 te	 voorkomen.	 En	 natuurlijk	 nog	 steeds	 de	
varroamijt	blijven	bestrijden.

Dat	mag	niet	 verhullen	dat	 ik	het	mij	 erg	aantrek	
dat	mijn	beide	volken	niet	meer	zijn.

Henk Berendsen

Bron; Nieuwsbrief Vlaams Bijeninstituut Nr1/2023 
en bijlagen
Met dank aan Erwin Prins voor zijn aanvullingen, 
vanuit Honeybee Veterinary Medicine Apis Mellife-
ra L., Nicolas Vidal- Naquet 2018 en
Honey bee Medicine for the veterinary practitioner, 
Terry Ryan Kane, Cynthia M Faux, 2021.

Overal	 is	 inmiddels	 bloesem	 te	 zien	 en	 daaruit	
wordt	de	nodige	stuifmeel	opgehaald	voor	het	jonge	
broed.	En	bij	bloesem	denk	je	dan	al	aan	de	boom-
gaard	 waar	 niet	 alleen	 bloesem	 stuifmeel	 levert,	
maar	zeker	ook	nectar.	Voorjaarshoning	dus	ook.

Van	 ons	 oud-lid	 Joop	 Hartjesveld,	 helaas	 alweer	
lang	 geleden	 overleden,	 leerde	 ik	 “houd	 ze	 krap,	
niet	te	snel	ruimte	geven”.	En	dus	haal	ik	bij	de	eer-
ste	inspectie	alleen	de	onderstaande	honingkamer	
eraf.	 De	 broedkamer	 op	 de	 schone	 bodem	 en	 het	
volk	nog	even	de	kans	geven	zich	zover	te	ontwikke-
len	dat	het	klaar	is	om	de	voorjaarsdracht	te	benut-
ten.	Dan	kan	de	honingkamer	er	weer	op.	

Dit	advies	ter	inleiding	van	het	nieuwe	geluid	en	dat	
is	positief	in	tegenstelling	tot	de	wintersterfte	ver-
halen	etc.	die	elders	in	dit	blad	te	lezen	zijn.	

Ik	 doel	 op	 het	 begin	 dit	 jaar	 gehoorde	 en	 gelezen	
bericht	 over	 een	 vaccin	 voor	 bijen.	 De	 pluimvee	
handel	ziet	al	uit	naar	het	waarschijnlijk	positieve	
resultaat	van	de	eerste	onderzoeken	naar	een	vac-
cin	tegen	vogelgriep.

Het	vaccin	voor	de	bijen	betreft		de	ontdekking	er-
van	bij	de	Helsinki	Universiteit	en	verder	ontwikkeld	

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Niet nieuw, maar wel heel lekker was het gezoem van de bijen deze week toen de temperatuurweer 
ineens opliep. Je wilt dan meteen aan de slag, maar ik houd me nog even in. Laat ze maar nog even 
orde op zaken stellen. Eind maart duurt nog ruim een week en dat is vroeg genoeg. 

door	een	Amerikaans	biotech	bedrijf,	Dalan	Animal	
Health.	Het	is	bedoeld	tegen	AVB,	dat	met	name	in	
Amerika	grote	verliezen	toebrengt	aan	de	enorme	
aantallen	bijenvolken.	In	ons	land	komt	AVB	geluk-
kig	niet	veel	voor.	Tenminste	de	gemelde	aantallen	
keren	dat	het	gemeld	wordt,	en	voor	AVB	geldt	een	
meldingsplicht,	is	gering.	Heather	Graham,	onder-
zoeker	 bij	 Wageningen	 Bioveterinary	 Research	 en	
betrokken	 bij	 het	 Nationaal	 Referentie	 lab.	 Bijen-
ziekten,	spreekt	van	een	unieke	ontwikkeling.	Zo’n	
vaccin	zou	nieuwe	handvatten	kunnen	bieden	in	het	
voorkomen	of	bestrijden	van	bijenziekten.	

De	toepassing	van	het	vaccin	(denk	nu	niet	hoe	kun	
je	alle	bijen	vaccineren)	is	in	Amerika	gedaan	door	
het	aan	 	de	koningin	via	de	voeding	(koninginnen-
gelei)	 door	 de	 werksters	 toe	 te	 dienen.	 Inactieve	
bacteriën	van	de	veroorzaker	van	AVB,	Paenibacil-
lus	 larvae,	 zijn	aan	de	gelei	 toegevoegd.	Het	door	
de	koningin	geproduceerde	broed	zou	daarna	een	
hogere	weerstand	tegen	AVB	hebben.De	rapporten	
over	dit	nieuwe	geluid	in	de	bijenwereld	klinken	po-
sitief	en	het	ziet	ernaar	uit	dat	het	geen	1	april	grap	
wordt.

Marcel Simon
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Zo	zag	 ik	onlangs	bij	kennissen	het	Rijksmuseum	
Kookboek.	Onder	leiding	van	de	bekende	kok	Jonah	
Freud	werd	een	canon	van	de	Nederlandse	gastrono-
mie	gemaakt.	Aan	de	hand	van	typisch	Nederlandse	
ingrediënten	werden	klassieke	recepten	verzameld.	
Daarvoor	heeft	Freud	geruime	tijd	digitaal	gesnuffeld	
in	de	enorme	collectie	van	het	Rijks.	Zo	werden	o.a.	
stillevens,	serviezen	of	welke	voorwerpen	op	eetge-
bied	dan	ook	als	inspiratie	voor	een	recept	uitgezocht.	
Vijftig	 vooraanstaande	 koks	 werden	 gevraagd	 om	
op	basis	van	een	van	de	ingrediënten	een	recept	te	
maken.	
Ter	verduidelijking:	het	schilderij	De	aardappeleters	
van	van	Gogh	diende	als	 inspiratie	voor	een	aard-
appelrecept,	 een	 zwijn	 voor	 een	 wildragout,	 maar	
ook	een	vork,	waarvan	het	museum	er	talloze	in	de	
collectie	heeft	als	inspiratie	voor	een	recept	waarin	
flink	geprakt	moet	worden.	

Uit het Rijksmuseum Kookboek

Er lijkt geen eind aan de verschijning van steeds weer nieuwe kookboeken te komen. Soms op basis van 
recepten uit al dan niet exotische landen, soms met als thema een specifiek voedsel of andere kookstijl.

Foto’s	van	de	kunstvoorwerpen	worden	ook	ter	illu-
stratie	bij	de	recepten	opgenomen.	En	waar	blijven	
dan	de	bijen	voor	deze	rubriek?	Nee,	niet	de	bijen	
waar	 echte	 mannen	 op	 kauwen,	 maar	 honingre-
cepten,	 eigenlijk	 maar	 twee,	 waarvoor	 een	 groot	
aantal	 bijenkorven	 op	 schilderijen,	 tekeningen	 of	
etsen	 als	 inspiratie	 diende.	 En	 die	 korven,	 te	 vin-
den	op	schilderijen	 in	het	Rijks,	wil	 ik	dit	keer	als	
Kunst	laten	zien.	Er	zijn	in	het	boek	2	pagina’s	met	
allerlei	korven,	maar	die	van	één	pagina	volstaan.	
Het	zijn	details	van	afbeeldingen	op	diverse	schil-
derijen,	waaronder	de	naam	van	de	schilder	staat	
vermeld.	Enkele	uit	de	16e	eeuw,	toen	bijenkorven	
al	 van	 belang	 waren	 om	 toe	 te	 passen	 op	 kunst-
werken.	 Ook	 wel	 interessant	 om	 op	 internet	 eens	
te	zien	dat	sommige	schilders	nog	meer	korven	af-
gebeeld	hebben	en	waarom.	Zoals	de	tekening	van	
Cornelis	Cort,	de	afgebeelde	korf	van	Aristeus.	Hij	
was	in	de	Griekse	mythologie	de	god	van	de	nuttige	
kunsten,	 zoals	 bijen	 houden,	 kaas	 maken,	 olijven	
kweken,	 schapen	 hoeden	 en	 jagen.	 En	 misschien	
valt	de	fabel	van	de	beer	en	de	bijen	ook	nog	wel	te	
vinden.

Marcel Simon

Bijen in de kunst 
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NL doet 2023

Op	maar	liefst	negen	locaties	zijn	tijdens	de	NLdoet	
dagen,	op	vrijdag	10	en	zaterdag	11	maart,		dracht-
planten	 ingezaaid	 die	 aan	 vele	 soorten	 insecten	
voedsel	zullen	bieden	met	nectar	en	stuifmeel.	
Omdat	vanuit	de	Drachtplanten	commissie	bij	elke	
locatie	een	projectbegeleider	nodig	 is	die	namens	
de	 Imkervereniging	 optreedt	 had	 gelukkig	 ook	
Louis	Janssen	zich	vooraf	aangemeld	en	kon	er	aan	
hem	de	begeleiding	bij	het	inzaaien	aan	de	Hertog 
Arnoudstraat in Velp	 worden	 toevertrouwd	 omdat	
hij	al	meerdere	keren	betrokken	is	geweest	bij	di-
verse	inzaai	acties.	Het	inzaaien	is	met	een	dertien-
tal	leden	van	de	Lions	club	ruim	geslaagd	verlopen!		

Met	de	inzet	van	ruim	80	vrijwilligers	is	er	meer	dan	
6500m2	ingezaaid.		
Dat	is	dan	niet	een	even	groot	aantal	voor	elke	lo-
catie	want	vrijwilligers	melden	zich	aan	via	de	NL-
doet	site,	uitgaande	van	hun	eigen	agenda	c.q.	dag/
tijdstip/locatie,	waarop	men	tijd	heeft	om	zich	in	te	
zetten	voor	dit	goede	doel.	
In	 Rheden	 zijn	 drie	 locaties	 ingezaaid	 onder	 be-
geleiding	 van	 Klaas	 en	 Lotty.	 Te	 beginnen	 bij	 de	
Waardwegbrug waarvoor	zich	o.a.	een	8-tal	GWW	
ingenieurs	 uit	 Dieren	 had	 aangemeld	 plus	 Paul	
Hofman	 wethouder	 Rheden.	 Het	 inzaaien	 verliep	
ondanks	de	regen,	met	alléén	af	en	toe	een	droog	

moment,	buitengewoon	voortvarend	en	er	werd	di-
rect	 doorgepakt	 naar	 de	 locatie	 bij	 het	 Zwembad 
(de Hangmat).	 Hier	 gebeurde	 wel	 iets	 bijzonders.	
Op	de	tijdelijke	bordjes	die	omwonenden	moesten	
informeren	over	wat	er	ging	gebeuren	had	iemand	
gereageerd	dat	op	de	plek	waar	wij	hier	gingen	in-
zaaien,	in	de	zomer	door	bezoekers	van	het	zwem-
bad,	auto’s	geparkeerd	werden.	Dit	wetende	zijn	er	
tijdens	 het	 inzaaien	 ook	 direct	 paaltjes	 geplaatst	
zodat	 de	 bloeiende	 bloemen	 niet	 kunnen	 worden	
plat	gereden.

Tijdens	 deze	 inzaaiactiviteit	 kwam	 groep	 5	 van	 de	
Rheder	Enk	school	aan	om	te	helpen	bij	de	volgen-
de	locatie	die	klaar	lag	om	ingezaaid		te	worden:	het 
‘Nieuwe Bruggetje’	(bij	het	voormalige	pomphuisje).	
Met	veel	belangstelling	voor	wat	de	wethouder	Paul	
Hofman	te	vertellen	had	werd	hier	met	veel	plezier	
door	 20	 scholieren	 gezaaid.	 Sommigen	 wilde	 niet	
meer	stoppen	zo	groot	was	het	enthousiasme.	

Ook	 in	 Velp	 vond	 op	 dezelfde	 vrijdagochtend	 het	
inzaaien	 plaats	 op	 drie	 locaties.	 Bij	 de	 President 
Kennedylaan	(	eerder	geadopteerd		door	St.	Vitale	
Biotopen)	werd	de	grond	opnieuw	gefreesd	en	lag	
klaar	om	te	worden	ingezaaid.	Hier	had	Leen	de	lei-
ding	die	met	een	leuke	groep	vrijwilligers	hard	aan	
het	werk	moest.

Want	 er	 kwam	 onverwachts	 twee	 weken	 voor	 die	
tijd	nog	een	bericht	van	de	gemeente	voor	een	ex-
tra	 locatie	 in	 de	 directe	 omgeving.	 Aan	 de	 Lepe-
laarstraat (Velp)	langs	de	flat	was	er	nog	een	flink	
stuk	ook	maar	keurig	gevreesd.	Dat	zijn	extra	me-
ters	drachtplanten	dus	daar	zeg	je	geen	nee	tegen.	
Omdat	de	twee	stukken	dicht	bij	elkaar	lagen	heeft	
Leen	 met	 Mieke	 en	 zijn	 groep	 vrijwilligers	 er	 de	
schouders	 onder	 gezet.	 Door	 de	 vele	 regen,	 met	
klodders	modder	onder	de	laarzen	zitten	ook	hier	
de	zaden	in	de	grond.

In Arnhem, de avond ervoor begon het behoorlijk te 
sneeuwen, dus er waren wat zorgen of het wel door 
kon gaan. Die zorgen bleken net als de sneeuw 
door de zon te verdwijnen.  
Aan	 de	 Erasmusweg/Wessel Couzijnhof	 is	 onder		
begeleiding	 door	 Jacky	 en	 een	 groep	 imkerleden		
met	veel	plezier	ingezaaid.		

Onze jaarlijks terugkerende inzaai acties tijdens de NLdoet dagen werden dit jaar door verschillende 
weertypen op beide dagen nogal een uitdaging. 
Het bleken doorzetters die zich niet lieten weerhouden door regen, sneeuw of wind om met hun inzet 
een  bijdrage te leveren aan het goede doel:  Voedsel voor insecten !

11



deBijenstal

13

Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken   |   Maart 2023   |   jaargang 48

deBijenstal

12

De	omschrijving	voor	het	Tübinger	mengsel:
“Bijenweide	Tübinger	mengsel:	Dit	mengsel	wordt	
al	 jaren	met	succes	 toegepast	 in	de	 imkerwereld.	
Dit	mengsel	is	ook	zeer	geschikt	om	even	snel	een	
bloemenveld	 aan	 te	 leggen	 of	 voor	 vogelsoorten	
die	 van	 insecten	houden.	Een	uitgekiend	mengsel	
voor	 de	 bijendracht,	 het	 is	 gericht	 op	 diversiteit,	
waardoor	een	bijenvolk	gezond	blijft.	Speciaal	voor	
braakliggende	 akkers,	 met	 wat	 zwaardere	 grond,	
die	1	of	2	jaar	niet	worden	gebruikt.”	
Dit	mengsel	bestaat	dan	uit	elf	verschillende	plan-
tensoorten	en	het	woord	“uitgekiend”	slaat	vooral	
op	de	nectar	en	pollenwaarde,	c.q.	de	voedselwaar-
de	 voor	 insecten.	 Het	 wordt	 omschreven	 als	 Bij-
enweide	mengsel,	waarbij	opvalt	dat	er	vooral	ook	
wilde	bijen	van	profiteren	!	
Een	 van	 de	 planten	 uit	 deze	 samenstelling	 is	 bij-
voorbeeld	 Kummel	 (Karwij).	 Op	 het	 moment	 dat	
je	 Karwij	 zegt	 denk	 je	 aan	 Karwijzaad.	 Maar	 deze	
plant	 die	 uiteindelijk	 	 kummel-	 c.q.	 karwijzaad	
vóórtbrengt	trekt	met	zijn	bloeiwijze	maar	liefst	28	
wilde	bijensoorten	(waarvan	zes	gespecialiseerde).		
De	 	 bladeren	 dienen	 daarnaast	 als	 voer	 voor	 de	
rups	van	de	zeldzaam	geworden	koninginnenpage	
(papio machon).

deBijenstal
Het	is	een	nieuwbouw	wijk		en	door	omwonenden	is	
weinig	belangstelling	getoond	ondanks	het	flyeren	
van	 67	 brievenbussen.	 Achteraf	 ontvingen	 wij	 een	
reactie	 van	 een	 buurtbewoner:	 “Tot	 onze	 vreugde	
zagen	we	dat	jullie	een	actie	aan	de	Erasmusweg/
Wessel	Cozijnhof	hadden	georganiseerd.	Er	wordt	
jammer	 genoeg	 erg	 weinig	 gereageerd	 op	 oproe-
pen,	het	betrekken	bij	groenacties	staat	hier	in	de	
kinderschoenen	 en	 er	 valt	 voor	 ons	 werkgroepje	
ook	veel	te	doen”.		Daarbij	kregen	wij	nog	wel	tips	
hoe	wij	voor	een	(mogelijk)	volgende	keer	dit	soort	
initiatieven	onder	de	aandacht	kunnen	brengen. Dat	
is	toch	ook	weer	mooi	meegenomen.  
Voor	de	locatie	Helmkruidstraat is	door	Pelle	in	de	
buurt	 geflyerd.	 (Ook	 een	 nieuwbouwwijk	 dus	 nu	
voel	je	’m	aankomen)	Dat	heeft	twee	aanmeldingen	
van	bewoners	opgeleverd.	Er	hadden	zich		voor	die	
locatie	gelukkig	nog	twee	leden	van	de	vereniging		
aangemeld.	Een	moest	zich	door	omstandigheden	
helaas	weer	afmelden	en	een	ander	kon	de	locatie	
niet	vinden.	Soms	gaat	dat	zo.	Pelle	ging	op	zater-
dagmiddag	inzaaien	en	had	geen	last	meer	van	de	
sneeuw.	Voor	de	leeuwen	geworpen	als	projectlei-
der,	 is	Pelle	zeker	super	geslaagd	want	de	zaden	
zitten	in	de	grond.		Topper!					

De	ronde	weide	aan	de	Burgemeester Bloemersweg	
was	 wel	 een	 uitdaging.	 Hiervoor	 hadden	 zich	 30	
vrijwilligers	aangemeld	waaronder	buurtbewoners	
en	 een	 19-tal	 Rotary	 leden	 en	 een	 aantal	 imkers.	
Onder	bezielende	leiding	van	Dorothé	is	op	die	lo-
catie	het	grootste	stuk	grond	ingezaaid.	Daar	waar	
op	alle	andere	locaties	een	mengsel	bestaande	uit	
Tübbinger	en	PVM	zaden	is	gebruikt	is	de	grond	op	
die	 locatie	 verdeeld	 in	 stroken	 en	 zijn	 de	 stroken	
om-en-om	 met	 Tübbinger	 en	 PVM	 ingezaaid.	 Ook	

dit	werd	een	zeer	geslaagde	actie	en	er	wordt	met	
veel	plezier	op	terug	gekeken.

Op	alle	locaties	is	vooraf	het	bordje	van	de	imker-
vereniging	geplaatst.	Deze	zijn	geplaatst	nadat	de	
grond	was	gefreesd	en	waren	tijdelijk	voorzien	van	
een	 (gelamineerd)	 A4’tje	 waarop	 voor	 omwonen-
den/wandelaars	informatie	stond,	over	wat	er	ging	
gebeuren	op	die	plek.		

Daarnaast	werden	wij	getipt	over	nog	één	a	twee		lo-
caties	die	mogelijk	kunnen	worden	ingezaaid.	Over	
één	locatie	hebben	wij	direct	tijdens	NLdoet	contact	
gemaakt	met	de	wethouder	van	Rheden.	Het	voor-
stel	is	om	deze	plek(ken)	in	te	zaaien	eind	april.	Wij	
hopen	op	een	bevestiging	want	elke	meter	is	meer	
voedsel	voor	insecten.	Wie	hieraan	wil	meewerken	
meldt	dit	dan	bij	Lotty.

Namens de Drachtplantencommissie,
Lotty van den Bosch 

Kummel	is	een	plant	uit	de	schermbloemige	familie	
en	bloeit	van	begin	juni	tot	augustus.	De	nectarpol-
len	waarde	is	N5/P5.	In	het	eerste	jaar	verschijnen	
de	bladrozetten	en	in	het	tweede	jaar	komt	de	plant	
tot	bloei.	Zaden	kunnen	geoogst	worden	vanaf	au-
gustus.	

Kummel	komt	voor	in	bijna	heel	Europa,	Noordwest	
Afrika	en	in	sommige	delen	van	Azië.	Het	wordt	op	
grote	schaal	gekweekt	in	Nederland.	
Bijzonder	daarbij	is	dat	bijna	de	hele	Nederlandse	
oogst	wordt	geëxporteerd	naar	bijvoorbeeld	landen	
als	Duitsland	en	Oostenrijk	!	
Bij	 mij	 staat	 standaard	 een	 grote	 pot	 kummel	 op	
de	kruidenplank.	Al	koop	ik	die	altijd	over	de	grens	
heb	ik	er	nooit	bij	stil	gestaan	dat	kummel	in	de	Ne-
derlandse	keuken	misschien	niet	zo	gebruikelijk	is.		
Het	 zit	 in	 mijn	 (kook-)	 systeem	 verweven	 om	 aan	
zwaar	verteerbare	gerechten	
zoals	 lam,	 varkensvlees,	
maar	ook	gegrilde	kip	
en	 vooral	 ook	 kool	 en	
bonen	gerechten	altijd	
(!)		kummel	toe	te	voegen,	
vandaar	die	grote	pot.	
Zelf	 zou	 ik	 ‘die	 hulp	 bij	 het	
verteren’	 niet	 als	 medicinaal	 heb-
ben	omschreven.	Maar	op	de	site	van	A.Vogel	heb	ik	
gevonden	dat	kummel	verkocht	wordt	als	middel	bij	
spijsverteringsproblemen,	 verbeteren	 van	 de	 eet-
lust	of	bevorderen	van	menstruatie,	kortweg	aller-
lei	soorten	buikpijn	dus.	Het	helpt	ook	bij	winterse	
problemen	met	de	luchtwegen	(thee).	Mijn	advies:	
koop	een	pot	kummel	(karwijzaad)	en	voeg	het	toe	
aan	moeilijk	verteerbare	gerechten.									
	
Lotty van den Bosch, Drachtplanten commissie 	

Drachtplanten: Kummel (Carum carvi)
Tijdens het inzaaien zijn er twee mengsels gebruikt. Eén daarvan is voor ons een nieuw mengsel waar-
voor leden van Imkers Nederland een aanbod hadden gekregen (collectieve inkoop) waardoor de zaden 
gunstig konden worden ingekocht 
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De	 designer	 van	 dit	 onderkomen,	 Davide	 Taglia-
bue,	heeft	er	een	enigszins	op	een	bijenkorf	lijkend	
bouwwerk	 van	 gemaakt.	 De	 buitenkant	 moet	 aan	
bijenraat	 doen	 denken.	 Met	 daarbij	 diverse	 zaken	
waardoor	 gasten	 facetten	 van	 het	 bijenleven	 ont-
moeten.
	
De	 eigenaar,	 die	 ook	 imker	 is,	 heeft	 zijn	 Air	 B&B	
opvallend	willen	maken	door	het	Air	Bee&	Bee	 te	
noemen.	In	de	cabine	is	plaats	voor	2	personen	en	
aan	het	plafond	is	een	soort	bijenkast	gemonteerd	
met	een	glazen	wand,	waardoor	je	vanuit	bed	de	bij-
en	kunt	zien.	De	vliegopening	uiteraard	naar	buiten	
gericht!	Hij	laat	zijn	gasten	het	bijenleven	zien	door	
met	hen	diverse	bijenvolken	rondom	het	pand	te	to-
nen,	en	erover	te	vertellen.

Voor	badkamer	en	toilet	moet	je	wel	naar	een	ande-
re	hut,	Er	is	geen	elektriciteit,	de	verlichting	wordt	
verzorgd	 door	 met	 zonne-energie	 werkende	 lam-
pen,	en	voor	etenswaren	is	er	een	koelbox.	Ontbijt	
aan	bed	is	natuurlijk	rijkelijk	voorzien	van	honing.

En	inderdaad,	doel	van	het	aanbieden	van	een	der-
gelijk	Bee	&	Bee	is	mede	bedoeld	om	de	kennis	van	
het	bijenleven	te	verbeteren.

Marcel Simon

Een Bijzondere vakantie bestemming
Een ode aan de bijen is het begin van een soort aanbeveling om in het dorp Grottole in het Zuiden van 
Italie een Bed & Breakfast  te boeken.
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Door te beschrijven wat een lid naast bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

De 3 imkers

Naam: Wilko Jansen Venneboer
Leeftijd: 61 jaar
Woont in Elden met vrouw en zoon, dochter uitwo-
nend
Werkt als ZZP-er Prof. Bewindvoerder/mentor en 
curator

Naam: Herman Sol
Leeftijd: 66 jaar 
Woont alleen, in het Spijkerkwartier
Werkte 42 jaar als docent Engels

Naam: Henk Gerbrands
Werkte als klassiek homeopaat en antroposoof
Overleden in 2018

Dit	is	een	verhaal	in	drie	delen,	over	3	imkers,	op	3	
verschillende	locaties!
Rheden,	 december	 2022,	 inwinteringsavond.	 Daar	
kom	ik	aan	tafel	te	zitten	met	Herman	Sol,	die	sa-
men	met	Wilko	blijkt	 te	 imkeren	en	vanavond	ge-
zellig	een	vorkje	mee	prikt.	We	noemen	onszelf	de	
3	 imkers,	 dat	 staat	 ook	 op	 ons	 etiket,	 vertelde	 hij	
toen,	maar	zijn	nog	met	ons	tweeën.	Onze	stal	staat	
op	het	volkstuinencomplex,	BTV	 (biologische	 tuin-
bouwvereniging)	Elderveld.	Kom	maar	eens	kijken

daar,	nodigde	hij	me	uit,	het	is	een	bloeiende	ver-
eniging	met	130	tuinen	en	het	grenst	aan	Meiners-
wijk.	 Een	 fantastisch	 biologisch	 drachtgebied,	 al	
kunnen	we	dat	in	Nederland	nooit	helemaal	waar-
maken.	 Herman	 blijkt	 te	 spelen	 in	 een	 Ierse	 en	
Schotse	muziekgroep	en	treedt	met	de	Ierse	band	
iedere	3e	donderdag	van	de	maand	op	bij	het	Oran-
jekoffiehuis	in	de	Arke	Noach	straat.	

Oranje	koffiehuis,	3e	donderdag	in	Februari.	In	huis-
kamerachtige	 setting,	 zoals	 ik	 wel	 ken	 uit	 Edin-
burgh,	 gezellig	 vol	 en	 rumoerig,	 treedt	 de	 Ierse	
folkband	Easnadh	(Keltisch	voor	musical	sound)	op.	

Om	20	uur	gestart	met	5	muzikanten	en	langzaam	
aangegroeid	tot	9	spelers.	Akoestisch,	ritmisch	en	
vooral	 aanstekelijk	 vrolijk	 maar	 ook	 melancho-
lisch.	Rond	een	grote	tafel	achter	in	het	café	speelt	
het	gezelschap	met	een	enthousiasme	op	gitaren,	
fluiten,	banjo,	uilleann	pipes	(	de	 Ierse	doedelzak)
en	 violen.	 Het	 ritme	 wordt	 bepaald	 door	 klappen,	
stampen	 en	 zelfs	 de	 eetlepels	 uit	 de	 keukenlade	
blijken,	 uit	 armoede	 geboren,	 een	 fantastisch	 in-
strument.	De	zanger	beleeft	vanavond	zijn	primeur	
en	onder	bezielende	coaching	van	Herman,	die	hem	
met	 aanstekelijk	 plezier	 ondersteunt,	 is	 het	 voor	
mij	weer	eens	een	heerlijk	avondje	uit.	Ik	ben	sinds	
zeker	3	jaar	niet	meer	in	‘t	café	geweest!	Herman	
leest	geen	noten,	hij	speelt	op	intuïtie	en	ervaring.	
Er	is	slechts	1	geschoolde	muzikant	in	de	band,	zij	
bespeelde	 o.a.	 de	 lepels,	 eens	 per	 week	 wordt	 er	
gerepeteerd.		Om	22	uur	klinkt	het	slotakkoord.	En	
een	welverdiend	applaus.	

Zaterdag,	kantine	BTV	aan	de	Drielsedijk.	Vandaag	
kunnen	de	leden	de	(biologische)	zaden	halen.	Het	
is	een	gezellige	drukte,	ons	kent	ons	en	ik	kom	ook	
daar	weer	bekenden	tegen.	Herman	Radstake	heeft	
zijn	zaad	voor	het	komend	seizoen	binnen	en	drinkt	
nog	een	gezellig	kopje	koffie	mee,	al	moet	hij	weer	
snel	door	naar	de	molen.	Wilko	is	penningmeester	
van	onze	imkervereniging,	hij	vertelt	dat	hij	het	fijn	
vindt	om	actief	betrokken	te	zijn	bij	de	vereniging.	
Het	 kost	 hem	 weinig	 moeite	 of	 energie,	 vaak	 kan	
het	even	tussen	zijn	normale	werkzaamheden	door.	
Wilko	 en	 ik	 evalueren	 de	 muziekavond	 nog	 even	
en	 hij	 vertelt	 dat	 hij	 als	 hobby	 paardrijden	 heeft.	
Het	 liefst	 doet	 hij	 buitenritten,	 in	 western	 stijl,	 bij	
de	manege	Mill	ranch,	een	westernstal	in	Ede.	De	
verplichte	 cap	 wordt	 niet	 ingeruild	 voor	 een	 cow-
boyhoed,	maar	met	zijn	dochter	geniet	hij	graag	van	
de	western	sfeer.	Als	Herman	Sol	binnenkomt,	volgt	
er	een	uitgebreide	begroeting	met	veel	aanwezigen	
in	de	ruimte;	een	graag	geziene	gast.	
Beide	mannen	benadrukken	de	grote	rol	van	Henk	
Gerbrands,	met	wie	Herman	in	2009	een	tuin	begon,	
naast	die	 van	Wilko.	Henk	was	een	zeer	bevlogen	
tuinder,	maar	ook	een	antroposofische	klassiek	ho-
meopaat,	een	inspirator	die	zijn	kennis	graag	deel-
de.	Een	man	die	de	lijnen	uitzette	en	vanwege	zijn	
hoge	 leeftijd	 aan	 Herman	 de	 uitvoering,	 het	 tillen	
en	 zware	 werk,	 graag	 uitbesteedde.	 Toen	 de	 tuin	
eenmaal	op	orde	was,	groeide	het	plan	om	een	bij-
enkast	te	gaan	plaatsen.	Wilko	was	bekend	met	de	

bijen,	zijn	vader	was	 imker	 in	Rheden	en	hij	heeft	
hem	 veel	 geholpen.	 Toch	 waren	 de	 volken	 en	 de	
spullen	van	vader	niet	meer	beschikbaar.	De	man-
nen	volgden	in	2014	de	basiscursus	in	de	Liemers,	
omdat	die	in	Arnhem	vol	zat.	Herman	praatte	Henk	
na	de	cursus	steeds	bij	en	samen	zorgden	ze	voor	
hun	 bijenkasten.	 In	 eerste	 instantie	 hadden	 Wilko	
en	Herman	hun	eigen	kasten,	maar	na	het	overlij-
den	van	Henk	besloten	ze	alles	samen	 te	voegen.	
En	nog	steeds	voelt	Herman	zich	de	bij-imker,	en	
zet	 Wilko	 de	 grote	 lijnen	 uit	 als	 ‘hoofdimker’.	 Er	
staan	kasten	op	3	locaties,	in	de	Schuitgraaf,	op	het	
volkstuinencomplex	in	2	tuinen	en	in	de	Romeinse	
stal	 in	 de	 aangrenzende	 boomgaard	 de	 Steenen	
Camer.	 De	 leden	 van	 de	 volkstuin	 vereniging	 zien	
de	toegevoegde	waarde	en	het	nut	van	de	bijen	en	
nemen	het	ongemak	voor	lief.	Vanwege	de	vriende-
lijkheid	is	gekozen	voor	de	ras	zuivere	Buckfast	bij	
en	Herman	vertelt	dat	hij	in	het	hoofdseizoen	pro-
beert	niet	voor	18	uur	in	de	tuin	te	werken.	Rond	die	
tijd	zijn	de	bijen	vooral	bezig	om	thuis	te	komen	en	
hebben	 ze	 minder	 belangstelling	 voor	 hun	 omge-
ving.	Biologisch	dynamisch	imkeren,	heeft	de	aan-
dacht,	zo	bestrijden	zij	de	varroamijt	met	Varromed	
en	Apilive	VAR.	Er	werd	in	2016	een	stal	gebouwd,	
met	een	pannendak	en	nog	steeds	wordt	er	gewerkt	
en	gepuzzeld	over	het	hoge	hekwerk,	met	frambo-
zen,	om	de	bijen	zo	snel	mogelijk	omhoog	te	laten	
vliegen.	Wilko	vertelt	dat	hij	zeer	regelmatig	bijen	
moet	zoeken	in	de	baard	of	haren	van	Herman.	Ze	
reizen	met	de	kasten	naar	het	koolzaad	en	de	hei-
de,	verder	is	het	drachtgebied	in	Meinerswijk	zeer	
afwisselend,	 met	 fruit,	 paardenbloemen,	 wilgen,	
hazelaars,	kastanjes,	lindes	en	in	het	najaar	zwarte	
mosterdzaad.	De	honing	vindt	gretig	aftrek	binnen	
de	volkstuin	vereniging.	

Op	de	stal	en	het	etiket	staan	de	3	imkers	genoemd,	
2	met	 telefoonnummer,	1	 is	helaas	niet	meer	be-
reikbaar.	

Edith Peters
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Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
park Klarenbeek

Op	30	januari	gingen	wij	op	vakantie	naar	Thailand	
en	enkele	dagen	daarvoor	zag	ik,	toen	de	zon	even	
lekker	scheen,	bij	alle	kasten	de	bijen	vliegen.	“Fijn,	
ze	redden	het,	dacht	ik	nog”.	Terwijl	wij	daarna	aan	
het	genieten	waren	van	de	zon	in	Thailand	heeft	het	
hier	veel	geregend	en	was	het	koud.

Toen	 ik	 terug	 kwam	 was	 het	 ook	 erg	 koud,	 zelfs	
veel	vorst…ik	zag	weinig	activiteit	bij	de	bijen,	maar	
logisch	toch	als	het	ver	beneden	de	10	graden	is?	
Maar	ik	werd	toch	ongerust…

Meestal	schrijf	 ik	over	 leuke	ervaringen	als	 imker	
maar	 nu	 even	 niet,	 dit	 wil	 je	 niet.	 Ik	 zag	 nu	 twee	
volkjes	die	de	winter	niet	hebben	overleefd	…	Ook	
zijn	er	veel	vragen.	Wat	is	de	oorzaak?	Doe	ik	iets	
fout?	En	dat	na	9	jaar	imkeren…Natuurlijk	probeer	
je	 wel	 eens	 iets	 uit.	 Ik	 heb	 dit	 jaar	 voor	 het	 eerst	
geen	 oxaalzuurbehandeling	 gedaan	 maar	 de	 be-
strijding	 van	 Varroa	 bestreden	 met	 Apiguard.	 Dit	
naar	aanleiding	van	de	lezing	van	Jan	Luesink	waar	
ik	in	de	vorige	Bijenstal	over	geschreven	heb.	Nooit	
de	kast	opendoen	in	de	winter	was	zijn	motto.		Maar	
was	dat	wel	verstandig?

“Er	 is	veel	bijensterfte	dit	 jaar	bij	 imkers”	zei	Ed-
die	van	de	Ham.	Is	er	misschien	meer	aan	de	hand?	
Vervolgens	kwam	er	ook	nog	een	mail	van	de	ver-
eniging	 of	 je	 aan	 wilt	 geven	 of	 jouw	 volken	 goed	
hebben	overwinterd.	

Afijn,	ik	heb	de	kasten	goed	onderzocht,	foto’s	van	
gemaakt	en	de	dode	bijen	begraven	 in	de	 tuin.	Er	
zat	in	ieder	geval	nog	genoeg	voer	in	de	kasten	al-
hoewel	bij	één	volkje	niet	zoveel	meer.	Verder	zag	
ik	geen	kapotte	vleugeltjes.	Wel	zag	ik	in	één	kast	
iets	van	een	soort	wittig	schimmel	en	in	de	andere	
kast	 klein	 beetje	 geelachtige	 smurrie	 op	 een	 be-

scheiden	plekje…Vervolgens	heb	 ik	uit	 iedere	kast	
een	klein	beetje	smurrie	+	een	paar	bijen	bewaard	
en	onderzocht	met	de	microscoop.	 (	Zo	kon	 ik	die	
ook	eindelijk	weer	eens	gebruiken	en	dat	vind	ik	in-
teressant.	Een	varroamijt	bijvoorbeeld	is	heel	leuk	
om	onder	de	microscoop	te	bekijken,	echt	een	klein	
monstertje).	Maar	ik	zag	geen	verontrustende		or-
ganismen	of	andere	rariteiten…

Daarna	 heb	 ik	 contact	 gezocht	 met	 onze	 bijenge-
zondheidscoördinator	Erwin	Prins.	Hij	nam	dit	heel	
serieus	op	en	gaat	verder	op	onderzoek	uit.
Is	het:
•				Honger?	Of	kunnen	ze	niet	bij	het	voer?
•				Zijn	ze	‘uitgeput’,	omdat	ze	al	eind	januari		
							vrolijk	aan	het	vliegen	waren?	Of	zijn	de			
							winterbijen	te	laat	ingewinterd	vanwege	het		
							lange	warme	najaar?
•				Varroamijt?
•				Of	allerlei	andere	ziektes,	schimmels	of	
							virussen?	Kou,	vocht?

Zo	heb	ik	Erwin	de	foto’s	toegestuurd,	mijn	verhaal	
verteld	en	een	zak	vol	ramen	gebracht	om	verder	te	
onderzoeken…

Vooralsnog	 denkt	 hij	 dat	 het	 een	 combinatie	 van	
factoren	 is.	 Wie	 weet	 ontdekt	 hij	 nog	 iets	 bijzon-
ders.	Op	volgende	foto	zag	hij	wel	iets	geks	met	de	
stand	van	de	vleugels	van	sommige	bijen	(	de	zgn.	
K-vorm,	wijduitstaande	vleugeltjes).	Ook	weer	iets	
geks…

Nu	ga	ik	nog	gauw	even	kijken	hoe	het	gaat	met	het	
volk	 dat	 wél	 goed	 de	 winter	 door	 is	 gekomen,	 oh	
gelukkig,	dat	ziet	er	heel	goed	uit.
De	 moed	 niet	 verliezen	 Juul,	 op	 naar	 een	 nieuw	
bijenseizoen	(	En	stiekem	ga	ik	op	zoek	naar	twee	
nieuwe	volkjes	misschien	wel	Buckfast	-	of	zwar-
te	bijen,	die	zijn	zo	fijn	vriendelijk,	als	iemand	iets	
weet?)

Juul	Hogeling	

Wordt	Vervolgd?	z.o.z.

Wat er nu weer is gebeurd …Afgelopen najaar heb ik vijf volkjes verenigd tot drie sterke volken om zo 
goed de winter door te komen. Na het voeren ( elk volk 14 kilo suikerwater) dacht ik laat die winter 
maar komen! Deze volken redden het wel….Nou niet dus…Twee van de drie volken hebben het niet 
overleefd…Hoe verdrietig kan imkeren zijn…..?
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Binnen	 onze	 vereniging	 nemen	 drie	 mensen	 deel	
aan	 het	 bijengezondheids-diagnose	 team	 Veluwe	
Zuid.	Dit	zijn	Marcel	Simon,	Sinajda	Bognar	en	on-
dergetekende,	het	team	bestaat	uit	9	leden	verdeeld	
over	de	provincie.	Sinds	corona	hebben	we	geen	fy-
sieke	onderzoeks-bijeenkomsten	meer	gehad.	Wel	
hebben	 we	 telefonisch	 imkers	 geholpen	 met	 hun	
vragen.	In	het	najaar	heb	ik	wel	imkers	bezocht	en	
hun	 lege	kasten	of	dode	volken	onderzocht.	Zo	nu	
hebben	we	ook	de	ramen	van	Juul	haar	overleden	
volken	onderzocht.	Echter	de	bijen	die	ik	kon	onder-
zoeken	waren	alleen	de	bijen	op-	of	met	name	in	de	
cellen,	 de	 losse	 bijen	 waren	 helaas	 niet	 meegele-
verd	wat	de	diagnosestelling	wel	moeilijker	maak-
te.	De	ramen	waren	van	2	volken	echter	niet	meer	
herleidbaar	naar	één	van	de	volken	doordat	alles	in	
één	zak	was	gedaan.	De	foto’s	heb	ik	gedeeld	in	het	
diagnose	team	op	WhatsApp	en	spoedig	kwamen	al	
diverse	ideeën	binnen.	Later	heb	ik	de	ramen	ont-
vangen	 en	 bekeken	 en	 ook	 microscopisch	 onder-
zoek	gedaan.	We	spreken	altijd	van	een	waarschijn-
lijkheidsdiagnose	omdat	het	nooit	100%	met	zeker-
heid	gezegd	kan	worden	wat	het	is.	De	gele	smurrie	
waar	 Juul	 het	 over	 had	 bleek	 met	 vocht(condens)	
verdunde	stuifmeelpollen.	De	wittige	pluizen	op	de	

bijen	bleek	schimmel.	Op	een	van	de	foto’s	was	een	
bij	 te	zien	met	DWV.	Geen	nosema	sporen	kunnen	
vinden	van	de	darminhoud	van	de	bijen	en	ook	geen	
acarapismijt.	Dit	laatste	is	een	lastig	karweitje	want	
van	de	bijen	moeten	voorzichtig	kop/borststuk	van	
de	rest	van	het	lijf	gescheiden	worden.	Daarna	moet	
een	ring	uit	het	borststuk	verwijderd	worden	en	uit-
gesmeerd	op	een	dekglaasje	worden.	Wel	voorsta-
dium	van	zakbroed	virus,	kleine	bijtjes	met	verkort	
abdomen	 wat	 weer	 kan	 duiden	 op	 een	 verhoogde	
varroa-druk.	 De	 bijen	 zaten	 op	 een	 aantal	 ramen	
met	de	kop	in	de	cellen	wat	onder	andere	kan	dui-
den	op	honger,	losgeraakt	van	het	voer.	Verder	wa-
ren	de	bijen	verzwakt	door	meerdere	virussen	(DWV	
en	gespreide	vleugels)	doordat	de	varroabehande-
ling	niet	effectief	genoeg	is	geweest.	Aanbeveling	is	
om	de	varroabestrijding	meer	effectief	in	te	zetten,	
wellicht	frequenter	monitoren,	raatwisseling	opvoe-
ren	om	virusdruk	te	verlagen.	De	volken	waren	ver-
enigd	met	na-zwermpjes	waarvan	de	kwaliteit	nooit	
is	vast	te	stellen	en	de	Koningin	was	niet	geselec-
teerd	bij	het	verenigen	zodat	 je	niet	weet	wat	voor	
Koningin	in	je	kast	zit.

Erwin Prins
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Erwin Prins onthult de geheimen 
van de quizknikkerkast.

Hij begreep zeer wel dat het niet nodig was om 
onze interesse verkeerd op te vatten.
Dus Erwin stuurde heel summier af en toe een karig 
berichtje. In de trant van: Ik heb de oude quizkast 
eindelijk zonder veel schade kunnen openen. 
En gevolgd door: wat ziet dat er apart uit etc. etc.  

Maar waarom deed Erwin eigenlijk zo zijn best om 
de quizknikkerkast te openen en na te bouwen?
Nou dat zit zo: het bestuur van de stichting Vitale 
Biotopen heeft zeer goede ervaringen in het ge-
bruik van de oude quizkasten. Onder meer tijdens 
het 3-daagse evenement BuurNatuur in Burgers’ 
Zoo met Pinksteren 2022. Toen bleek de ( oude) 

quizknikkerkast een doorslaand succes! Niet alleen 
kinderen ( groep 6 tot en met brugklas ) maar ook 
hun ouders/verzorgers waren laaiend enthousiast 
en soms bloedfanatiek. 
Met als gevolg: het bestuur van de stichting Vitale 
Biotopen vroeg Erwin om voor eigen promotieac-
tiviteiten ook een quizknikkerkast te laten maken.
Na enig nadenken besloot Erwin ons te willen hel-
pen. En hij ging enthousiast aan de slag, en ge-
bruikte zijn spaarzame vrijetijd er voor een belang-
rijk deel voor. 

Na een behoorlijke wachttijd kwam er zoiets als 
“witte rook” uit de schoorsteen van de uitgebreide 
Velpse werkplaats van Erwin: de kast zelf was klaar 
en wij konden die bewonderen: een prachtig stuk 
handwerk. Het getuigt van zijn vakmanschap wat 
houtbewerking betreft. En zijn heel goede gereed-
schap.
Vooral door de combinatie van quizknikkerkast met 
een insectenhotel is het Erwin gelukt om een uniek 
resultaat af te leveren: chapeau.
De foto met Erwin en zijn bijzondere quizknikker-
kast spreekt voor zich.

Daarna hebben we samen met Erwin nog een flink 
aantal uren besteed aan het “componeren” van 
vele tientallen sets van vragen. Deze gaan niet 
alleen over het leven van honingbijen, maar vooral 
over biodiversiteit in al haar facetten. En nu is 
sinds een paar weken onze nieuwe quizknikkerkast 
helemaal gereed voor gebruik tijdens opendagen 
en demonstraties: geweldig.

Vanaf het eerste moment dat Erwin zich heeft verdiept in de geheimen van onze quizknikkerkast 
liet het hem niet meer los. Sterker nog onze pogingen om tussentijds met Erwin te overleggen, wer-
den door hem resoluut van de hand gewezen. Ik interpreteerde die houding als: “een broedende 
kip moet je niet storen” .Hoewel mijn nieuwsgierigheid bijna niet te bedwingen viel, hield ik het vol, 
en bleef geruime tijd op ruime  afstand van druk bezige Erwin.

Evelyne van Dongen, bestuurslid van de stichting 
Vitale Biotopen, is bereid om de quizknikkerkast in 
beheer te nemen. En zij is bezig om een fraaie be-
schermhoes er voor te maken. kortom we hebben 
een fraai instrument tot onze beschikking om de 
doelen van de stichting na te streven.

Arthur Ohm ( met instemming van Erwin Prins)
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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


