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De oude Egyptische farao’s kregen 
de zoete lekkernij drieduizend 
jaar geleden al mee op hun reis 
naar het hiernamaals. ‘In de gra-
ven van Toetanchamon en con-
sorten is honing gevonden,’ vertelt 
voorzitter Andries Bos van Bijen-
houdersvereniging Nieuwleusen 
en Omstreken. ‘De bij is dus al 
duizenden jaren gedomesticeerd, 
maar nog steeds heeft hij gehei-
men voor ons.’

Nog zo’n weetje: ‘Als de bij uit-
sterft, volgt de mensheid binnen 
twee jaar.’ Het is niet helemaal ze-
ker of de beroemde natuurkun-
dige Albert Einstein die voorspel-
ling daadwerkelijk gedaan heeft, 
maar hoe het ook zij: het is een 
bijzonder beestje waar Bos en de 
29 andere leden van de vereniging 
zich mee bezig houden. ‘Bijen zijn 
prachtig om te zien. Het zijn heel 
nijvere diertjes.’

Volken
Andries Bos leerde het imkeren 

al op jonge leeftijd van zijn vader 
en houdt zelf al veertig jaar bijen 
bij zijn woning aan De Stouwe. 
Vijf ‘volken’ heeft hij, naast een 
wilde zwerm die hij vorige week 
ergens in het dorp moest opha-
len. Rustig zweven de beestjes in 
zijn kleurrijke tuin heen en weer 
en bij de kasten is het een gezoem 
van jewelste. ‘Een imker begint in 
het voorjaar met het controleren 
van de kasten om te kijken of het 
volk nog actief is, of de koningin 
nog leeft en of ze eitjes legt. Als dat 
het geval is gaat het volk zich ont-
wikkelen en dan moet je bijvoor-
beeld voorkomen dat het te groot 
wordt en gaat zwermen. Daar ben 
je in mei en juni wel druk mee. 
Ook kun je in juni vaak de honing 
oogsten en mogelijk in augustus 
nog een keer.’

Om die honing te produceren 
verzamelen bijen nectar en zo-
doende bestuiven ze tal van bloe-
men, planten en gewassen. Daar-
mee zijn ze essentieel voor de pro-

ductie van veel voedsel, maar er is 
reden tot zorg. Wereldwijd loopt 
de omvang van de bijenpopulatie 
terug. ‘Dat komt onder meer door 
de Varroamijt die overal ter we-
reld heerst en bijenvolken minder 
sterk en actief maakt. Daarnaast 
loopt de biodiversiteit terug. Dat 
zie ik hier in de buurt ook. Jaren 
geleden zag het weiland hier te-
genover in het voorjaar geel van 
de paardenbloemen, maar nu is 
het alleen maar zo groen als gras. 
Er is geen bloempje te bekennen. 
Vroeger had bijna elke boerderij 
zijn eigen bijenstalletje, maar ook 
dat zie je nauwelijks meer.’ Hoewel 
Bos in zijn tuin de nodige fruitbo-
men heeft staan, is dat niet genoeg 
om al zijn bijen te voeden. In het 
voorjaar ‘reist’ hij dan ook met 
vier bijenvolken naar een kool-
zaadplantage in Zuidwolde. ‘Die 
boer heeft dankzij de bestuiving 
van de bijen tien procent meer op-
brengst van zijn koolzaad.’

Ondanks de wereldwijde zorg 
gaat het goed met de bijenhou-
ders in Nederland en in het bij-
zonder met de Bijenhoudersver-
eniging Nieuwleusen. ‘Drie jaar 
geleden bestonden we honderd 
jaar en daarmee zijn we de oud-
ste vereniging in de regio. Ik zeg 
wel eens dat wij de enige vereni-
ging zijn die twee wereldoorlogen 
overleefd heeft. En we zijn ook al 
die tijd actief gebleven.’ Waar de 
club bij het eeuwfeest nog uit der-
tien leden bestond, zijn dat er nu 
meer dan twee keer zoveel. ‘Ons 
‘verspreidingsgebied’ is van Rhee-
zerend bij Dedemsvaart tot bijna 
in Hasselt. Het jongste lid is nog 
maar dertien jaar en heel bijzon-
der is ook dat we zeven vrouwelij-
ke leden hebben.’

Het hoofdkwartier van de ver-
eniging is Bijenpark de Grift bij 
het gelijknamige industrieterrein, 
dat een paar jaar geleden geopend 
werd. ‘Een keer per maand komen 

we bij elkaar. We gaan bijvoor-
beeld bij elkaar langs om te zien 
hoe een ander imkert. Ook heb-
ben we onlangs als vereniging een 
honingslinger gekocht. Dat is een 
soort centrifuge waarmee je ho-
ning kunt oogsten. Sommige le-
den doen dat samen, omdat het 
gezelliger is en het op die manier 
minder werk is. Ook hebben we 
elk jaar een dagje weg waarbij we 
eveneens iets doen dat met bijen 
te maken heeft.’ 

Kalm kijkt Bos ondertussen in 
een kast waar honderden bijen 
over elkaar heen kruipen. Bang 
om gestoken te worden is hij 
geenszins, hoewel hij toch iets 
rustiger werkt met zijn pak aan. 
‘Mijn vader had vroeger agressie-
ve bijen en daar had ik een verrek-
te hekel aan. Mijn bijen zijn niet 
steeklustig, maar als het een keer 
gebeurt went het nooit. De laatste 
steek doet net zoveel pijn als de 
eerste.’

�De bij heeft het moeilijk, de bijenhoudersvereniging floreert

‘Met bijen afreizen naar plantage’
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NIEUWLEUSEN - Het 
Vechtdal kent een rijk ver-
enigingsleven. Wat bijvoor-
beeld de voetballers, volley-
ballers en handballers doen 
is alom bekend, maar hoe 
zit het eigenlijk met de klei-
ne verenigingen? De Mep-
peler Courant legt er deze 
zomer een paar onder de 
loep. Vandaag de Bijenhou-
dersvereniging Nieuwleu-
sen en Omstreken.

BALKBRUG – De rechtbank in 
Zwolle heropent het onderzoek 
naar een 39-jarige tbs-er. Volgens 
de offi  cier van justitie heeft de man 
begin december in de kliniek in 
Balkbrug geprobeerd zijn socio-
therapeut te vermoorden met een 
scherp en puntig voorwerp, mo-
gelijk een potlood. De rechtbank 
vindt het echter noodzakelijk om 
een onderzoek naar de psychische 

gesteldheid van de man te doen 
alvorens zij uitspraak doet over de 
verdenking.  

‘Als behandelaren zelfs niet meer 
veilig zijn, is er toch echt reden om 
opnieuw een beveiligingsmaatre-
gel op te leggen’, was het standpunt 
van de offi  cier van justitie over de 
man die inmiddels al tien jaar vast-
zit met tbs. Hij zou begin december 
fors uitgehaald hebben naar zijn 

therapeut in de kliniek. Naast vuist-
slagen en trappen, zou hij ook met 
een scherp voorwerp op het hoofd- 
en nek van het slachtoff er ingehakt 
hebben. 

De verdachte heeft recent niet 
mee willen werken aan persoon-
lijkheidsrapportages, maar geba-
seerd op oude rapportages stel-
de de offi  cier dat hij mogelijk nog 
steeds stoornissen heeft en daarom 

achtte zij hem enige vorm van ver-
minderd toerekeningsvatbaar. Om 
de strafzaak tegen de man correct 
en zorgvuldig af te doen is de recht-
bank echter van mening dat er ac-
tuele rapporten moeten komen. Zij 
vindt observatie in het Pieter Baan 
Centrum of een dergelijke inrich-
ting vereist voordat zij uitspraak 
doet en heropend daarom het on-
derzoek voor onbepaalde tijd.

Rechtbank heropent onderzoek naar ‘potloodmoord’

OUDLEUSEN

Sallandse 
Fiets4Daagse 
gaat van start
De Sallandse Fiets4Daagse 
start op maandag 1 augustus 
bij eetcafé Mansier aan de Pa-
rallelstraat in Oudleusen.
Tot en met vrijdag 5 augustus 
kunnen deelnemers vier da-
gen fi etsen. Er zijn vijf routes, 
waarvan de deelnemers er vier 
hoeven te fi etsen. Elke dag 
kan er gekozen worden tussen 
afstanden van 35 en 60 kilo-
meter en starten kan elke dag 
vanaf 8.00 uur. Meedoen kost 
12,50 euro, maar wie slechts 
één dag wil fi etsen betaalt 
vier euro. Inschrijven kan al-
vast via de site. www.mansier.
nl/4daagse.html

REESTDAL / VECHTDAL

Kunstenaars 
zetten hun 
ateliers open
Verschillende kunstenaars in 
het Vecht- en Reestdal doen 
komend weekend de deuren 
van hun ateliers open voor 
het publiek. Bezoekers kun-
nen niet alleen het werk van 
de schilders, beeldhouwers, 
houtbewerkers en andere 
kunstenaars bekijken, maar 
ook zien hoe ze aan het werk 
zijn. De kunstenaars vertellen 
graag over hun werk en werk-
wijze. Bezoekers die meerdere 
kunstenaars willen bezoeken, 
kunnen mooie routes door het 
gebied volgen. 
Deelnemers zijn onder meer 
Hannah van Schelven, Betty 
Stokvisch, Lyda Boekholt, 
Harma Cellarius, Claire Pout-
sma, Eric Schutte, Alexandra 
en Herman Veneman en Beel-
dentuin Witharen met Th ea 
Dijkema en Louis van Vilste-
ren. 
Op de website is een over-
zicht van alle deelnemers en 
een route tussen hun ateliers 
te downloaden. Deze folder 
is ook bij diverse campings 
verkrijgbaar. www.vechtdal-
kunst.nl

BALKBRUG

Circus 
Harlekino geeft 
voorstelling
Circus Harlekino treedt maan-
dag 1 augustus op bij Camping 
’t Reestdal aan de Haar 5 in 
Balkbrug. Het beroemde cir-
cus kent tal van internationale 
artiesten en treedt al jarenlang 
op bij de camping. 
De voorstelling is niet alleen 
bedoeld voor campinggasten, 
dus iedereen kan een kaartje 
kopen. Die zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de recep-
tie van de camping en kosten 
– afhankelijk van het soort 
plaats – 9 of 14 euro. Kinderen 
tot 1 jaar mogen gratis naar 
binnen. De voorstelling begint 
om 19.30 uur.

OPMERKELIJK Om honing te produceren verzamelen bijen nectar 
en zodoende bestuiven ze tal van bloemen, planten en gewassen. 
Daarmee zijn ze essentieel voor de productie van veel voedsel.

Woensdag 27 juli 2016 15

Vechtdal
Meppeler Courant


		2016-07-27T10:16:47+0200
	Preflight Ticket Signature




