Stratumse bijenhouders op zoek naar locaties

“Bijenhouden in de stad is ideaal”
Mario den Brok en Ellen Ambrosius zijn
bijenhouders oftewel imkers. Stratumse
imkers welteverstaan. De Stratummer
wilde van hen wat meer weten over de
bloemetjes en bijtjes in ons stadsdeel.
Wat doet een wat een imker precies?
Mario: “Een imker houdt bijenvolken. Die
zouden zonder ons nauwelijks meer kunnen overleven omdat ze door sombere ecologische omstandigheden worden bedreigd.
Vooral door ziektes zoals de Varroamijt, de
Bijenkastkever of Amerikaans vuilbroed. Zonder menselijke zorg zouden gedomesticeerde bijenvolken snel uitsterven en dat zou
weer enorm nadelige gevolgen hebben voor
de bestuiving van bloemen en planten.”

Imker Mario den Brok in de weer met een van zijn bijenvolken
uit Oost-Europa. Het is een zachtaardige bij.
Voor ons belangrijk omdat wij ook les geven
met onze bijen. Elke bijensoort heeft specifieke eigenschappen en daar wordt natuurlijk ook gebruik van gemaakt door er mee
te fokken.”

komen zijn de zomerbijen die maar zes tot
negen weken leven. Ze komen uit, ze verzor-

Bijen houd je voor de honing?
Ellen: “Onze vereniging heeft leden die het
uit interesse voor ecologie en natuur doen. En
voor de honing uiteraard, of voor bijproducten zoals was of propolis.”
Bij met stuifmeelkorrel.
Leven alle bijen in volken?
Ellen: “Nee. Je hebt allerlei soorten bijen
maar alleen honingbijen leven in een volk.
Wij houden ze omdat ze stuifmeel verzamelen en vooral nectar, de zoete lokstof in bloeiende planten en bomen. Maar er zijn ook
wilde bijensoorten die solitair leven. Bijen
vliegen van bloem naar bloem en omdat er
altijd wel wat korreltjes stuifmeel aan een bij
blijven plakken, zorgen ze voor de bestuiving
van bloemen en planten. Die zouden zich anders niet kunnen voortplanten. Solitaire bijen
leven meestal binnen een afstand van zo’n
50 meter van hun drachtplanten, onze honingbijen hebben een actieradius van wel
drie kilometer.”
Mario: “Oorspronkelijk leefde in ons land de
gewone zwarte bij maar in de loop van de
tijd zijn hier ook andere soorten naar toegekomen of geïmporteerd. De bijensoort die wij
houden, de ‘Carnicabij’ komt oorspronkelijk

Pro wat?
“Propolis is de lijmachtige hars waar bijen
hun kast mee dicht maken. Indringers in de
kast, zoals een verdwaalde veldmuis op zoek
naar overwintering, worden vaak doodgestoken en vervolgens ingekit met die hars tot een
ongevaarlijke mummie. Het is steriel en antiseptisch, want het doodt bacteriën. Je kunt er
tinctuur van maken die wondhelend is en die
ook toegepast wordt bij eczeem en acné.”

Vroeger gebruikte men gevlochten korven.
Hoe ziet het leven van een imker er door het
jaar heen uit?
Mario: “In januari hebben we het rustig. Dan
zitten de winterbijen, de bijen die wel zeven
maanden blijven leven en daarom de winter overleven, ‘op tros’. Dan hangen ze op
een kluitje om elkaar warm te houden met de
bijenkoningin in het midden. Zodra het wat
warmer wordt, in maart of april, gaat de koningin eitjes te leggen. De bijen die daar uit4

Bijenkoningin omringt door werksters.
gen broedsel, gaan poetsen en wacht houden en het laatste deel van hun leven gaan
ze daadwerkelijk nectar en pollen stuifmeel
halen om het eigen volk van voedsel te voorzien. Wat wij als imkers ieder jaar oogsten,
is eigenlijk hun wintervoorraad honing. In
april groeit het volk flink en in mei komt de
zwermtijd. Dan splitst het volk zich op. De
koningin vertrekt en ongeveer de helft van
het volk gaat met haar mee. Van te voren
zijn er dan al nieuwe koninginnencellen aangemaakt waaruit een nieuwe koningin wordt
opgekweekt. Bij een flink volk van 60.000
bijen kan zoiets meerdere keren achter elkaar gebeuren.
Een
uitzwermend
volk neemt voor drie
dagen honing mee.
De koningin blijft
na het uitzwermen
meestal op een afstand van zo’n dertig
meter in een boom
of struik hangen.
Speciale bijen, de
speurbijen, gaan op
zoek naar een geschikte plek. Voor Uitgezwermd bijenvolk.
die zich ergens on- De bijen hebben zich
der een dakpan nes- voor de vlucht volgegeten
telen moet een imker en steken daarom niet.

Op de Loostraat houden ze ook een volk in
traditionele Bijenkorf en in een holle stam.
proberen zo’n volk uit de boom te scheppen
om ze in een kast te zetten. Een goede imker heeft daarom altijd kasten klaar staan.
Overigens moet een imker wel goed kijken
wat voor soort bijenvolk het is. Je moet de
toestand en eigenschappen van het volk de-

Larven met de gevreesde varroamijt.
termineren en kijken of ze goed groeien en of
ze geen parasieten hebben.
Na het zwermen gaat de nieuwe koningin
op bruidsvlucht. Ze gaat tot wel vijf kilometer
ver om te paren met darren. Uit spermaonderzoek blijkt dat ze dat wel tot bijna dertig keer kan doen. Zo krijgt ze verschillend
sperma waarmee ze de eitjes in het nest bevrucht. Of juist niet bevrucht, want een bevrucht eitje wordt een vrouwtje, een werkbij,
en uit een onbevrucht eitje komen darren,
de mannetjes. Door afgifte van een special hormoon groeien uit de
bevruchte eitjes verder geen
koninginnen en zo kan een
harmonieus volk ontstaan.”

Jullie houden de bijen niet voor je beroep.
”Nee wij doen het als liefhebberij maar
vooral omdat we een bijdrage willen leveren
aan de natuur. Bijen hebben het tegenwoordig heel moeilijk maar zijn van wezenlijk belang. Door bijen te houden draag ik bij aan
het versterken van de natuur. Het is mijn manier om mijn ecologische voetafdruk
op deze aarde optimaal te houden.
Onze manier van
landbouw leidt tot
een
monocultuur
van gewassen die
alleen mogelijk is
door het spuiten
van allerlei sysBijenkasten in een
teemgiften. Daarachtertuin.
door dreigen bijen
hun weerstand te verliezen. De pollen van
de maisplant, die hier in Zuidoost-Brabant
in overvloed geteeld wordt, zijn voor bijen
eigenlijk een soort junkfood. Grote korrels
maar met weinig voedingswaarde. Een monocultuur betekent ook dat er altijd in dezelfde, en dus heel beperkte, periode voedsel
beschikbaar is.“
Ellen: “Bijen houden in de stad is daarom
juist ideaal. Allemaal andere bomen, allemaal andere tuinen met verschillende planten. Veel mensen hebben een tuin waar het
hele jaar door bloemen en planten bloeien.
Bijen willen ook niets liever. In ruil voor honing zorgen ze er voor dat er fruit aan de
bomen groeit of bessen voor de vogels als
voedsel in de winter én dat er uit zaden weer
nieuwe planten of bomen groeien.
Jullie zijn Stratumse imkers maar jullie bijen
vliegen niet in Stratum.
Mario: ”Onze bijen staan in Tongelre maar
het zou voor de natuur in Stratum goed zijn
als er daar ook plekken beschikbaar kwamen. In perken of plantsoenen kun je met wat
voorzorgsmaatregelen, heel geschikte plekken te creëren. Ook zou je heel goed in een
ruime achtertuin kasten kunnen plaatsen. Tenminste zolang ze door een degelijk opgeleide imker geplaatst en onderhouden
worden. Zo’n imker weet precies wat
hij doet en neemt voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat iemand
er last van heeft.
Ellen: “Wij kennen wel mensen die
kasten in hun achtertuin hebben
staan. Gewoon op een stukje van

Ellen en Mario zijn lid van de Eindhovense Bijenhoudersvereniging Sint
Ambrosius. De naam verwijst naar de
beschermheilige der bijen: Ambrosius,
bisschop van Milaan in de vierde eeuw.
Aan de Loostraat 9 pachten ze sinds
1972 een stuk grond van de gemeente.
Dat is inmiddels een fraai natuurterrein
wat de vereniging dan ook goed onderhoudt. Er staan dertig kasten en dat is
een behoorlijk aantal voor zo’n gebied.
Er is daarom behoefte de kasten wat
meer over de stad te spreiden. Zeker de
imkers uit Stratum zijn geïnteresseerd in
plekjes in ons eigen stadsdeel om er een
paar kasten te plaatsen.
Suggesties? Bel 06-49 124 446
of mail naar
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
niet meer dan twee vierkante meter. Wel
voorzien van een eenvoudige, liefst natuurlijke, afscheiding van zo’n anderhalf tot twee
meter hoog.
Dat zorgt ervoor dat de bijen niet laag in–
en uitvliegen want verder vliegen ze op zo’n
vier tot vijf meter hoogte.”
Zou het een idee zijn om de lezers van De
Stratummer op te roepen om eens mee te
denken?
Mario: ”Mensen die over een geschikte tuin
beschikken kunnen zich bij ons melden. Je
leert wat over de natuur en kunt jezelf en je
buren ieder jaar verrassen met honing uit eigen tuin. Maar dat geldt ook voor bedrijven
en instellingen die beschikken over groenstroken of stukken plantsoen. En bij een bedrijf of
instelling met een toegankelijk plat dak zetten we ook graag de kasten. Ideaal voor ons
is om drie of vier kasten bij elkaar te zetten.
Wie ons daarbij helpt maakt zelf ook de hele
jaarcyclus mee want vanzelfsprekend
geeft de imker u graag tekst en uitleg
over het hele gebeuren.

De imkers van Sint Ambrosius komen elke zaterdag bij elkaar en publiek is altijd van harte
welkom. Stratummers met belangstelling voor het bijenhouden kunnen zich melden voor
meer informatie. Je kunt er meer te horen krijgen over het bijenhouden en natuurlijk ook
een pot honing kopen. Er komen zelfs regelmatig mensen bijensteken halen, want die
helpen tegen reuma en reumatische pijn. Wacht wel tot het voorjaar, want nu is er nog
niet veel te zien.
Adres: Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven.
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