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Voorwoord
De Wageningse bijenhoudersvereniging
wordt dit jaar 100!
Wie het boek van wijlen Wieb Top
uit 1997: ‘100 jaar imkeren, VBBN
1897-1997’ kent, en over bijen leest
op internet en in het blad Bijenhouden,
weet dat de laatste jaren in Nederland
een flink aantal plaatselijke imkerverenigingen hun 100e verjaardag vieren.
Aan het begin van de 20e eeuw begonnen imkers zich namelijk echt te organiseren en vele imkergroepjes sloten
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zich aan bij de jonge landelijke Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt.
Dat boek van Top windt er geen
doekjes om: Nederlandse imkers te organiseren gaat niet altijd even gladjes.
Kennelijk zijn bijenhouders vooral
individualisten, die zelfs kans zien om
tijdens het imkeren de kaarten voor
de borst te houden. Maar - zet twee
bijenhouders bij elkaar en ze praten
uren over bijen. Daaraan ligt passie ten
grondslag, voor de honingbij met haar
heel bijzondere levenswijze en voor
haar product: de honing. En die passie

wordt weer gevoed door het besef van
de wisselwerking tussen bijenvolk en
natuurlijke omstandigheden en door de
uitdaging om daar bij het houden van
die bijen precies goed op in te spelen.
In dit boek komen 28 leden van onze
vereniging aan het woord, met passie,
enthousiasme en humor. Wie hun verhalen leest – en hen op de bijhorende
foto’s bezig ziet, zal worden aangestoken. Men zal daardoor een beetje kunnen navoelen wat een bijzondere hobby
bijenhouden is, hoeveel er ook in 100
jaar veranderd is. En dat was precies de
bedoeling van de lustrumcommissie die
dit boek maakte.
Aan de imkerportretten gaan vier
themahoofdstukjes vooraf. Want
deze commissie wilde met de uitgave
ook duidelijk maken wat dat bijenhouden van ons concreet inhoudt. En
dat afgezet tegen het verleden van de
vereniging en geprojecteerd op een
toekomst waarin alle huidige problemen rondom onze natuurhobby zullen
zijn opgelost. Gezien de omvang van
een van die problemen, de plaag van de
bijenparasiet de varroamijt, krijgt dat
nare beestje zelfs een apart hoofdstuk.
Ik dank alle 28 schrijvers van een persoonlijk imkerportret en de schrijvers
van de themahoofdstukken voor hun
kundige, originele en speelse bijdragen. De lustrumcommissie, van wie
u de namen elders in dit boekje vindt,
heeft gezorgd dat dit boek gemaakt kon

worden door een aanzienlijk sponsorbedrag van de regionale Rabobank
te verwerven. We zijn de sponsor
natuurlijk zeer erkentelijk. Ook zorgde
de commissie met grote inzet, naast hun
dagelijkse werkzaamheden, voor redactie en drukwerkbegeleiding, en regelde
ze opmaak en druk. Tot slot een heel
speciaal woord van dank aan Wageningse fotograaf Guy Ackermans, die
belangeloos de 28 ‘Wageningse’
imkers persoonlijk bij hun eigen bijen
op de foto zette. Ik wed dat hij tijdens
die reuzeklus ook gefascineerd is
geraakt door Apis melifera, de honingbij.
Tineke Brascamp
Voorzitter van de Wageningse bijenhoudersvereniging ‘De Rijnstreek’
Wageningen, najaar 2013.
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100 jaar bijenhoudersvereniging
Wageningen. Een korte terugblik
Dick Belgers

Wageningen wordt ingedeeld in groep
zes, waar ook Arnhem, Nijmegen, Tiel
en nog zeven andere afdelingen in zitten, van de landelijke vereniging.

Het is het jaar 1913, we zien de Zeppelin hoog in de lucht, we varen nog met
stoomschepen en rijden in de T-Ford.
Koningin Wilhelmina opent het Vredespaleis, en in Amerika is het octrooi
op de ritssluiting een feit. Op 2 oktober
1913 wordt de afdeling Wageningen
van de Vereniging voor Bijenteelt in
Nederland opgericht. Op initiatief van
de heer T.L. van Beusenkom worden
verschillende bijenhouders van Wageningen aangeschreven tot het bijwonen
van een samenkomst bij “van der Laag”
op donderdag avond 2 oktober 1913.
Zo staat het in de notulen van de eerste
vergadering vermeld. Zeventien imkers zijn opgekomen. De bijenvereniging afdeling Wageningen is een feit.

Het eerste jaar had de vereniging een
dertig tal leden. Het bestuur bestond uit
de heer T.L. van Beusenkom, de heer
J.W. Hakstege en de heer C.J. Kole.
Enkele jaren later, in 1917, waren er
al ruim veertig leden, de contributie
was 60 cent, de slinger werd verhuurd
voor 1 cent en een pond honing bracht
80 cent op. In 1928 wordt het vijftienjarig jubileum gevierd met 50 leden.
Gezamenlijk hadden de leden 160 volken waarvan 116 kasten en 44 korven. In
1931 is er vanwege het warme weer een
lange dracht. De honing wordt daarom
onderzocht op de aanwezige pollen. Er
worden 17 soorten pollen aangetroffen.
Leuk om te weten dat ze in die tijd ook
al bezig waren met pollen analyse.

Het eerste bestuur
bestaande uit
de heer T.L. van
Beusenkom, de
heer C.J. Kole, en
de heer J.W.
Hakstege.
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In 1933 wordt de afdeling Rhenen
opge-richt. Vijftien leden stappen over
naar deze vereniging. Het 25-jarig
jubileum wordt in 1938 gevierd met een
uitstapje naar Artis, Schiphol en naar
een bijenstal in Amsterdam. In 1940,
net voor de oorlog, heeft de vereniging
40 leden en gezamenlijk 270 volken.
Gelderland telt 17500 volken (10500
korven en 7000 kasten), in geheel
Nederland zijn er 46000 korven en
33000 kasten aanwezig. De oorlogsjaren zijn voor de verenging desastreus.
De vereniging wordt ontbonden en er
gaan maar liefst 249 volken verloren.
Na de oorlog wordt de draad weer
opgepakt, er wordt weer gereisd naar
het koolzaad, fruit en naar de heide.
In 1955 wordt in verenigingsverband de
Aalster methode uitgelegd, de afdeling
Rhenen wordt na 22 jaar opgeheven en
er vindt massale bijensterfte plaats in
de Noordoost-polder. Het bestrijdingsmiddel Dieldrin is zeer waarschijnlijk
de boosdoener. De vereniging heeft 59
leden en een potje honing levert 1,25
gulden op. In 1959 sterft de heer Giesbergen. Deze markante persoonlijkheid heeft zeer veel voor de vereniging
betekend. Hij was bijen consulent, gaf
lezingen en cursussen en was sinds
1937 erelid van de Wageningse
vereniging. Het 50 jaar jubileum wordt
in 1963 uitbundig gevierd. In dit jaar
vindt er weer massale bijensterfte

plaats. Hoogstwaarschijnlijk is Nosema
ditmaal de boesdoener. Ondanks de
olieboycot in 1973 wordt er toch weer
gereisd. In 1979 wordt gewaarschuwd
voor de varroamijt. Deze bijen parasiet
rukt op in Europa, maar heeft zich
nog niet in Nederland gevestigd. In
dit jaar wordt voor het eerst een eigen
bijenblad uitgegeven. In de periode
1981-1982 komt de lang verwachte
bijenstal gereed. De stal heeft een plek
gekregen achter Sanoer en er staan al
twee volken. Op 21 april 1983 heeft
de varroamijt zich dan toch definitief
gevestigd in Nederland. Ze wordt bestreden met tabak en het middel Folbex.
De afdeling Wageningen is in1983
een rechtspersoon geworden en heet
voortaan: bijenhouders vereniging ‘De
Rijnstreek’. In 1985 wordt de bijenstal
weer gesloopt. De grond is verkocht en
de nieuwe eigenaar wil geen bijenstal
op het terrein. In 1988 wordt het 75jarig jubileum gevierd. Tien jaar later,
in 1998, vieren de 56 leden het 85-jarig
jubileum. De toenmalige secretaris
Anne Ruth Henkes wordt geportretteerd
in de plaatselijke krant.
En dan zijn we nu, met 52 leden, aanbeland in 2013. We bestaan 100 jaar
en dat mag gevierd worden. Een groot
feest jaar, vol met activiteiten.
Nog wat 100 jaar geschiedenis cijfers:
Het gemiddeld aantal leden is 56. We
hebben in 100 jaar maar liefst 290.000
7

kilogram suiker besteld, in 1980 alleen
al ruim 9000 kg.
Nu op naar de volgende 100 jaar!
We schrijven dan in 2113 in ‘200 jaar
bijenhouders vereniging ‘De Rijnstreek’. Een korte terugblik’. Het jaar
2063, met de bijen gaat het weer goed.
De varroamijt is eindelijk………
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Herinneringsspeldje
Vereeniging tot
Bevordering der
Bijenteelt in Nederland, jaren ‘20 van
de 20ste eeuw.
(foto archief VBBN).
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Bijenhouden anno 2013, een hobby
die altijd spannend blijft.
Martien Beek
Het wordt vaak gezegd: Zoveel imkers,
zoveel methoden van bijenhouden en
daar zit ongetwijfeld een waarheid
in. Imkers zijn in het algemeen vrij
eigenzinnig en iedereen zoekt naar de
werkwijze die het beste bij hem of haar
past, wat andersom, gezien van de kant
van de honingbij, natuurlijk niet altijd
het geval hoeft te zijn. Er zijn imkers
die graag zeer intensief met hun bijen
bezig zijn, terwijl anderen de ontwikkeling van het volk liever aan de bijen
zelf over laten. Maar ja, dan kunnen de
bijen op de meest ongelegen momenten

besluiten om te gaan zwermen. Bijen
werken nijver zonder een vakantieplanning zoals de imker die graag maakt.
Reizen doen ze wel. Zij spelen met
hun ontwikkeling in op het seizoen, het
weer en de dracht. Daarnaast kunnen
bijenrassen erg verschillend zijn. Zo
hebben we “gewone” zwarte bijen, die
goed zijn aangepast aan de Nederlandse
omstandigheden en het meest algemeen
onder de imkers, de minder steeklustige
Carnica’s die snel tot ontwikkeling
komen als de omstandigheden gunstig
zijn maar ook even vlug het nest minderen als het klimaat wat tegen zit, en
de eveneens vriendelijke Buckfastbijen
die kunnen uitgroeien tot zware volken
die veel honing halen. Het zijn verschillen die je zou kunnen vergelijken met
verschillen tussen hondenrassen zoals
de teckel toch wel heel anders van aard
is dan de Duitse herder. Bijenhouden
is voor imkers een uitdaging en juist
omdat ieder jaar zo anders is, blijft het
spannend om met deze gevleugelde
vriendinnen bezig te zijn.
Waarom houden we bijen?
Waarom zou je bijen houden? Vroeger
was het een activiteit op de boerderij
die overging van vader op zoon, bijgestaan door echtgenotes. Er werd een
klein extra inkomen mee verdiend. Het
was vooral een mannen aangelegenheid, waarbij vrouwen slechts op de
achtergrond bij de oogst en verkoop
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van honing betrokken waren. Op foto’s
in oudere bijenboeken komen vrouwen niet voor. Het zijn de mannen die
met pet op, een pijp of stomp van een
sigaar in de mond trots hun korf, kast,
of net gevangen zwerm aan een tak
tonen, of handelen op de bijenmarkt in
Veenendaal. Dat beeld is wel sterk veranderd. Steeds meer vrouwen worden
imker. Het beeld van de ‘bejaarde’ imker verdwijnt, terwijl juist meer jonge
mensen het leuk vinden om bijen te
gaan houden. Het grote aantal beginnercursussen speelt hierbij zeker een rol.
Imkers waren uiterst zuinig en als het
goed ging kon er iets verdiend worden.
In veel ontwikkelingslanden is dat nog
altijd zo. De discussie in de bijenvereniging ging vaak over de prijs van
de suiker en tabak. Men was blij met
accijnsvrije suiker, die overigens door
de overheid wél gedenaturaliseerd werd
tot een blauw bitter product, want je
zou het maar te goedkoop in de thee of
koffie gebruiken.

Nu is het een hobby die het liefst geen
geld kost. Imkermaterialen zijn duur
omdat veel benodigdheden met de hand
en in kleine hoeveelheden vervaardigd
worden. Maar die kosten wegen ruimschoots op tegen het plezier dat imkers
in hun hobby hebben. Een imker wordt
natuurlijk wel blij van een geslaagd
honingjaar waarin familie en vrienden een pot honing krijgen en er aan
de achterdeur nog wat verkocht kan
worden.
De imkervereniging ‘De Rijnstreek’
in Wageningen heeft leden met een
heel uiteenlopend ambitieniveau. Je
kunt er zo veel kanten mee op en het
net zo ingewikkeld maken als je zelf
wilt, van rustig met een paar ingrepen
genieten van bijen in de tuin die met
stuifmeel aan de pootjes en nectar in de
honingmaag aan komen vliegen, tot het
kweken van koninginnen en het ontwikkelen van rassen die vriendelijker zijn.
Er zijn imkers die reizen naar de goede
11

drachtgebieden in de regio. Zij reizen
van de wilg in het vroege voorjaar, naar
het fruit in de Betuwe, de acacia (die
eigenlijk Robinia pseudoacacia heet),
de linde en tenslotte de “eenzame”
uitgestrekte heidevelden op de Veluwe.
Anderen gaan weer naar het koolzaad
en in het najaar de distel, en de springbalsemien.
In het verleden reisden ‘De Rijnstrekers’ samen. De herinneringen aan een
oude gammele vrachtwagen waarmee
zij de Flevopolder introkken naar het
koolzaad, de distel en de moerasandijvie op de Knardijk bij de Oostvaardersplassen zijn nog levendig. Laden
en afladen gebeurde in het donker en de
kasten waren zeker niet altijd even goed
gesloten. Dat voelde je direct.
Met een geschat aantal van 10.000 imkers is de imkerij in Nederland beslist
geen onbelangrijke sector. Zij draagt
bij aan de bestuiving van wilde planten
en cultuurgewassen zoals appel, kers,
pruim, peer, aardbeien, courgettes en
augurken. Ook spelen bijen een belangrijke rol bij de zaaizaadproductie van
vele gewassen.
Hommels bestuiven natuurlijk ook
en ze worden in de kas ingezet als
bestuiver van bijvoorbeeld tomaat,
paprika, en aubergine. Zij vliegen bij
lagere temperaturen als het voor de
12

bijen nog te koud is om naar buiten te
gaan. Op grote schaal worden ze voor
de glastuinbouw gekweekt in makkelijk
transporteerbare nesten van zo’n 500
hommels.
In het open veld vliegt een hommel van
bloem naar bloem van verschillende
soorten waardoor de bestuiving minder
efficiënt is. Bijen hebben het grote
voordeel dat ze erg bloem- en plaatsvast zijn. Zij blijven hetzelfde gewas
bezoeken tot de bloei ten einde loopt.
Kweekbedrijven zetten met hulp van
een beroepsimker bijen in bij de
veredeling van hun gewassen en de
productie van zaadzaad.
De uitdaging
Het verbeteren van de leefomgeving
van de bijen is een belangrijke uitdaging voor de bijenhoudersvereniging
in Wageningen. Geleidelijk aan is er
minder dracht door de verstedelijking
van het landschap. Er zijn prachtige
parken met mooie grasvelden, die
alleen geen nectar geven. Voor bijen

zijn dat woestijnen. De vereniging is
dan ook in gesprek met de Gemeente
Wageningen om de plantsoenen “bijvriendelijker” te maken en het maaien
van de bermen zo te plannen dat zij
bloemrijker worden. Veel verenigingen
van de Groep Veluwe-Zuid houden zich
hier mee bezig. Een zelfde ontwikkeling is landelijk zichtbaar in de akkerbouw waarbij het project “Bloeiend
bedrijf”, het doel heeft om door middel
van akkerranden de diversiteit aan bloemen en insecten te vergroten.
Bijenstallen van de vereniging
Het liefst hebben imkers hun bijen
dicht bij huis, maar dat is in een stadse

omgeving lang niet altijd mogelijk. Om
imkers te helpen heeft de vereniging
‘De Rijnstreek’ sinds 2011 twee locaties
ingericht waar leden hun bijen kunnen
stallen: in de boomgaard van landgoed
“de Heerlijkheid Hemmen” en in de
tuin achter het Bijenhuis in Wageningen, waar dankbaar gebruik van wordt
gemaakt. Het zijn gelijk ontmoetingsplaatsen voor imkers en ze worden
ingezet om voorlichting te geven over ‘t
bijenhouden aan belang-stellenden.
Hoe wordt er nu geïmkerd?
Bij een krantenartikel of ander nieuwsbericht staat helaas maar al te vaak een
afbeelding van een imker met een korf

Voorlichting door
‘de Rijnstreek’
tijdens Landelijke
open imkerdag.
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vol bijen of een andere romantische
voorstelling. Bijenhouden is echter in
de loop der jaren uitgegroeid tot een
activiteit, die aansluit bij een moderne
land- en tuinbouw waarbij kwaliteitseisen worden gesteld aan de geproduceerde honing en bijproducten. De
etiketten zijn professioneel geworden
en informeren de consument volgens de
eisen van de warenwet over de imker,
wat voor honing er in de pot zit en waar
het geproduceerd is.

er nog veel mis gaan zoals de imker die
dacht de bijen toch maar in een ander
zonnig plekje van de tuin te zetten en
merkte dat alle bijen terugvlogen naar
de locatie waar de kast gestaan had,
en de andere imker die bij het “doppen breken”, het laten uitlopen van de
nieuwe koningin, de reservekoninginnen in één luciferdoosje had gedaan.
Even later zat hierin nog één levende
koningin en lagen de andere drie met de
pootjes ophoog.

Er wordt hygiënisch gewerkt om
ziekten en plagen van de bijen zo veel
mogelijk te vermijden, en bestrijdingsmiddelen worden tot een minimum beperkt. Voor de bestrijding van
de varroamijt, de grootste vijand van
de bij, worden uitsluitend middelen
gebruikt – als ze al nodig zijn – die
daarvoor officieel zijn toegelaten zoals
Thymovar en gedoogde organische
zuren: oxaalzuur en mierenzuur. Veel
imkers passen methoden zonder bestrijdingsmiddelen toe zoals de darrenraat
methode waarmee de mijten worden
weggevangen.

Imkeren doen we zoals we het geleerd
hebben van onze cursusleider, een collega imker, of gesprekken bij gezellige
bijeenkomsten van de vereniging. Ook
het blad Bijenhouden geeft technische
informatie en inzicht. We doen het naar
beste weten, maar volgen we ook altijd
de beste methode? Kan het beter?

Bijenhouden vraagt de nodige kennis.
Vrijwel alle imkers beginnen daarom
hun hobby met een beginnerscursus.
Zij krijgen een volkje van de vereniging om mee te starten, terwijl een
mentor over de schouder meekijkt en
aanwijzingen geeft. Als beginner kan
14

Er zijn bijenboeken die goede raad
geven. Maar het gaat toch vooral ook
om de praktische kennis en ervaring
die je opdoet door jarenlang met bijen
bezig te zijn. Daarnaast zijn er innovaties die het imkeren makkelijker maken
zoals de stoomwassmelter, kunststof
bijenkasten die lichter zijn, of het klimaat in de kast verbeteren. De suiker
hoeft niet meer in de keuken opgelost te
worden, maar is kant en klaar verkrijgbaar als vloeibaar voer of suikerdeeg.

Aalster methode
De basismethode van het bijenhouden
voor de gangbare imker is in zestig jaar
weinig veranderd. We volgen de Aalster
bedrijfsmethode die in 1952 werd ingevoerd. Voor deze datum werd gezegd:
“Men deed maar wat”, hoewel dat zeker
lang niet altijd het geval was. Het was
een overgangstijd waarin nog veel korven gebruikt werden. Echter vanaf dat
moment is bijenhouden systematischer
geworden en de sector maakte daarmee
een grote vooruitgang door. De Aalster
methode is gericht op het beheersen
van de zwermneigingen van het volk.
Men wil het natuurlijke zwermgebeuren
tegen gaan, wat mogelijk is door een
“veger” te maken waarbij de koningin
uit het volk verwijderd wordt. Het
moerloze hoofdvolk zet redcellen aan
op basis van een jong larfje waaruit de
nieuwe koningin wordt gekweekt. Op
de dertiende dag na de ingreep kan de
imker het zwermen verder tegen gaan
door “koninginnendoppen” te breken
en er voor te zorgen dat slechts één
koningin in het hoofdvolk overblijft.
Hierop zijn vele variaties te bedenken
van “afvliegers” tot “broed afleggers”.
Een andere variant is de koninginnenaflegger, waarbij het hoofdvolk uit
twee broedkamers bestaat. Voordat de
zwermneigingen zichtbaar zijn, wordt
een moerrooster tussen beide kamers
gelegd. Na ruim een week is aan het

broed makkelijk zichtbaar waar de
koningin zit en hoeft dus niet opgezocht
te worden. Deze bak wordt naast de
kast gezet en een raam met eitjes gaat
terug naar het hoofdvolk, waarin de
nieuwe koningin uitkomt en de andere
“doppen” worden weggebroken. De
vliegbijen van de oude koningin vliegen
na de ingreep terug naar het hoofdvolk,
dat er voor zorgt dat er meer nectar
binnenkomt. De aflegger met de “oude”
koningin heeft voorlopig geen neiging
meer tot zwermen. Die is daarvoor te
zwak.
Zo wordt het zwermen verhinderd, en
worden volken vermeerderd die men in
het najaar weer kan samenvoegen tot
sterke volken met jonge koninginnen
die de winter in gaan. Na het afnemen van de laatste verzegelde honing
in augustus of september worden de
volken afgevoerd met suiker. Een groot
volk heeft ongeveer 15 kg suiker nodig
om de winter te overbruggen en warm
te blijven. Ook als het vriest zal het, als
er broed is, in de kern van de wintertros
nog 35°C zijn! ‘De Rijnstreek’ heeft
met een gemiddeld ledental van vijftig
imkers in honderd jaar al ruim 400 ton
suiker aan de bijen gevoerd!
Tijd voor een nieuwe methode?
Hoewel de Aalster methoden al lange
tijd succes hebben, gaan er toch steeds
meer stemmen op dat het in
15

zwermen. De samenstelling van de
natuurlijke zwerm met jonge en oude
bijen is veel evenwichtiger. De nieuwe
koningin krijgt vanaf het moment dat ze
als ei de bestemming krijgt om
koningin te worden koninginnengelei,
wat de koninginnen uit redcellen die
eerste dagen niet kregen. Biodynamische imkers werken graag met natuurzwermen. We kunnen veel leren van de
biologische en biodynamische collega’s
die zo evenwichtig mogelijk rekening
houden met het natuurlijk gedrag
van bijen. De ervaring leert dat zulke
volken sterk zijn, maar hebben ze ook
minder last van de verdwijnziekte en
wintersterfte? Om dat vast te stellen is
meer onderzoek nodig.

de toekomst misschien anders moet.
Zo zijn er imkers die grote voordelen
zien in het natuurlijk laten afzwermen
van volken. Vrijwel alle imkers zullen
bevestigen dat volken van zulke zwermen een veel snellere en betere ontwikkeling doormaken dan de Aalster kunst16

Voer voor bijen
Suiker werd altijd gezien als de ideale
voeding om bijen op in te winteren.
Suiker verbrandt volledig zodat de bijen een schone darm houden gedurende
de winterperiode. Dit voorkomt roer is
de redenering en er wordt zelfs gewaarschuwd om bijen niet op heidehoning in te winteren want die zou vele
onverteerbare resten bevatten. Het is de
vraag of deze constatering juist is.
Honing bevat een completere voeding.
Niet alleen biologische imkers geven
hier extra aandacht aan, ook gangbare
imkers zorgen er steeds meer voor dat
bijen niet alleen op zuivere suiker de

winter ingaan en laten een aanzienlijk
deel van de honing in de kast als voer
zitten.
Stuifmeel is essentieel voor de ontwikkeling van het volk waarvan een volk
40 kg nodig heeft om tot wasdom te
komen. Jammer, dat de dracht in
Nederland juist in juli en augustus vaak
zwak is. Dat is het moment dat het volk
kracht nodig heeft om winterbijen te
gaan produceren. Sainfoin (Onobrychis
viciifolia), een uitstekend voer voor
paarden, krijgt via een EU-project veel
aandacht bij de Wageningen Universiteit en is in dit verband tevens een
zeer interessante bijenplant voor nectar
en stuifmeel.
Verder wordt door de afdeling Diervoeding van Wageningen Universiteit
onderzoek gedaan naar de voedingswaarde van het bijenvoer waarbij men
eiwit metabolisme onderzoekt en wil
weten welk deel van het eiwit bijen ook
gebruiken als energiebron bij intensieve
activiteit. Zo kan men “goed” eiwit aan
de bijen bijvoeren, wat weer kan leiden
tot sterkere volken die de winter in
gaan.
Overstap naar nieuwe bijenrassen?
De zwarte bij is lokaal goed aangepast,
maar kan onvriendelijk zijn. Omdat we
steeds minder ruimte hebben voor de
bijen, buren niet willen lastig vallen

met stekelige beestjes en belangstellenden niet willen afschrikken, gaan veel
imkers over op “vriendelijke” volken
(Carnica’s en Buckfast) die rustig op
de raat blijven zitten. Het is vervolgens een hele klus om rassen zuiver te
houden, en het worden al gauw F1, F2,
of latere generaties. Over het algemeen
laat de F1 generatie nog goed de
typische eigenschappen van het ras
zien; in volgende generaties verdwijnen
eigenschappen zoals zachtaardigheid
en raatvastheid. Verenigingen helpen
bij het in stand houden van rassen. Zo
stelt de Vereniging van Carnica Imkers
aangebroedde doppen van eitjes van
raszuivere moeren beschikbaar. Ervaren
Carnica en Buckfast imkers telen hun
moeren zelf.
Koninginnenteelt wordt steeds meer
toegepast. Ook imkers in Wageningen
hebben omlarfprojecten uitgevoerd
met Buckfast en Carnica rassen, gebruikmakend van zuivere moeren uit
Schiermonnikoog en Slovenië. Het
bevruchtingsstation op Vlieland is heel
interessant omdat het daar mogelijk is
de beste eigen geselecteerde moeren
door Carnica darren te laten bevruchten.
Voor de hobbyimker blijft het moeilijk
om zelf bijen te “veredelen”. Toch is
het belangrijk om steeds weer de beste
volken, die niet alleen vriendelijker
17

zijn, maar ook minder last hebben van
de varroamijt, te selecteren en aan te
houden.

Kennisuitwisseling
Wageningse bijenstudiegroep.

Bijenstudiegroepen
Imkers zijn in het algemeen erg op zich
zelf gericht. Het zou goed zijn als er inhoudelijk meer overleg zou zijn tussen
imkers om bedrijfsmethoden te verbeteren. Maar hoe is dat te realiseren?
Men kan daarbij denken aan het voorbeeld van de wijze waarop tuinders en
boeren kennis uitwisselen via “boerenstudiegroepen”. Deze werkwijze heeft
ze geholpen om de sterke positie op te
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bouwen, die ze nu hebben. De land- en
tuinbouworganisatie LTO helpt ze daar
bij. Groepen van tien – vijftien boeren
komen met een regelmaat bij elkaar om
kennis en ervaring te delen. Dat kan in
de tuinbouw één middag per week of
veertien dagen zijn, of een paar keer per
jaar zoals bij akkerbouwgewassen. In
de studiegroep wordt op allerlei gebied
kennis uitgewisseld en besproken wat
er op het bedrijf gedaan is. Men analyseert waarom dit bij het ene bedrijf
tot een beter resultaat leidt dan bij het
andere. Men ziet elkaar als collega en
niet zo zeer als concurrent.

Bijenhouders van de NBV zouden naar
dit voorbeeld dergelijke studiegroepen
kunnen vormen van vijf tot tien imkers
die ook met een regelmaat samenkomen
en de resultaten van hun bijenstand bespreken. Het gaat om groepen die letterlijk bij elkaar in de kast kijken en elkaar
vooruit helpen met gemeenschappelijke
kennis en ervaring. Onderling vertrouwen is een belangrijk ingrediënt voor
het slagen van studiegroepen. Het kan
een instrument zijn om de vele kleine
imkers bij te staan bij de vernieuwing
van hun bedrijfsmethoden, en de
bestrijding van ziekten en plagen.
De toekomst
Wat betreft de toekomst van de bijenhouderij zijn er veel zorgen. De dracht
is de laatste vijftig jaar teruggelopen als
gevolg van de moderne landbouw met
onkruidvrije hoogopbrengende akkers,
grasland waar nauwelijks meer wilde
planten te vinden zijn, bermen die intensief gemaaid worden, en bloemarme
gemeenteparken die zijn aangelegd om
arbeid te besparen.
De varroamijt is een ernstige bedreiging
die leidt tot zwakke volken, die vervolgens ook nog vatbaarder zijn voor
andere ziekten.

is wel, dat een meerderheid van de
Europese Commissie, inclusief Nederland, op 29 april 2013 een moratorium
voor twee jaar heeft afgekondigd voor
de zaadtoepassing van enkele neonicotinoiden: imidacloprid, clothianidin
en thiamethoxam in gewassen die door
bijen worden bevlogen. Dit moratorium
gaat in op 1 december 2013. Na deze
periode wordt gekeken of de maatregel
effect heeft.
Er is nog veel onderzoek nodig om
adequate oplossingen voor deze problemen te vinden. En als die oplossingen
er zijn, hoe brengen we de kennis over
naar de kleine hobby imkers in
Nederland? Ondertussen ziet menig
imker zijn of haar volken verdwijnen
als een ongrijpbaar fenomeen. Het is
te hopen dat deze zorgen in de imkerij
binnen afzienbare tijd worden opgelost,
want anders zouden jonge enthousiaste
imkers weer kunnen afhaken.
Voor de 100-jarige bijenhouders
vereniging ‘De Rijnstreek’ is het de
uitdaging te blijven werken aan de
ontwikkeling van een bloeiende sector
met imkers die nog lang genieten van
hun hobby bijenhouden.

Tenslotte is er veel discussie over bestrijdingsmiddelen waarvan de effecten
nog onvoldoende onderzocht zijn. Feit
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Imkeren in 2063
Bram Cornelissen
Net aangekomen van thuis loopt Martina naar het balkon van haar kamer
in sterflat Hoevenstein II. Het is nu
zo’n 35 jaar geleden dat de oude flats
vervangen werden door nieuwe. De
universiteit had z’n hoogtepunt en zo
ook de nieuwe kollossen van staal en
beton. Martina woont op de 41ste etage
en als ze naar het noorden kijkt, kan ze
de kwelders van de Nieuwe Zuiderzee
even voorbij Veenendaal zien liggen.
Sinds de oliecrisis van de jaren veertig
is de lucht een stuk zuiverder. Auto’s
zijn verdwenen en vliegtuigen hoor je
niet meer. Ze tilt haar hoofd in haar nek
en ziet twee etages boven zich bijen in
en uit vliegen van haar volkje dat het
dak van de flat bewoond. Het is 14 januari en het geel aan de poten verraadt
de eerste bloeiende wilgen. Haar lippen
trekken tot een lach, terwijl haar ogen
zorgen spreken. In haar thuisland Spanje houdt Martina bijen met haar vader
samen, maar door de droogte is het
moeilijk geworden de bijen in leven te
houden. Hier gaat het makkelijker. De
sporadische periodes van aanhoudende
regen zijn goed te overbruggen, want
als de zon schijnt, is er zoveel dracht
dat de volken in een week vol kunnen
lopen met honing. De oude Robinia’s
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en lindebomen van de stad leveren in
goede jaren tientallen kilo’s honing per
volk op. Maar ook de daktuinen die de
zonnecollectoren omlijsten dragen bij
aan de zoete vreugde.
Er was nogal wat voor nodig geweest
om dat voor elkaar te krijgen, maar
de bijenhouders van 2063 zijn daar
niet meer mee bezig. Het lag in het
verleden. De ommekeer van 2020 was
nog slechts een verhaal dat eens in
het jaar door de oude leden van ‘de
Rijnstreek’ werd verteld. In dat jaar
veranderde er iets wezenlijks. De aanhoudende bijensterfte leidde tot onrust
die niet meer met mooie praatjes was
te bezweren. Bijenhouders uit het hele
land hadden het Binnenhof tot een bijenschans gemaakt en wisten van geen
wijken. Drie maanden lang hadden ze
zo’n 200 bijenvolken daar een thuis
gegeven en het zwermen op z’n beloop
gelaten. Men eiste maatregelen en die
maatregelen kwamen er. Dat jaar won
Groen Links niet toevallig de verkiezingen en zette de eerste vrouwelijke
premier van Nederland haar handtekening onder de Bijengezondheidswet.
Een pakket van maatregelen om de bij
te behouden. Deze voorzag niet alleen
in een groen gedachte, maar vooral
in kleur. Vanaf nu geen gazon maar
bloemenweide, geen dak, maar tuin. En
sinds de wegen overbodig zijn kleuren
ook deze grijze lijnen bloemenpracht.

April is de mooiste tijd in Wageningen,
althans volgens Martina. Vanaf het dak
waar haar bijenvolkje staat, kijkt ze
naar het zuiden tegen de laagstaande
zon in. Gisteren had de voorzitter van
de vereniging een bericht gestuurd:
“bee alert!”. Het was het teken dat de
zwermtijd wel eens zou kunnen beginnen. Haar eigen volk heeft Martina
goed op orde, maar de wilde bijenvolken in en rond de stad volgen hun eigen
ritme. Geleidelijk zijn in de laatste
twintig jaren de eerste wilde volken
weer waargenomen. In oude bomen
en nieuwe gebouwen zijn nestholtes
ontstaan en gemaakt waar generaties

bijen verblijven. Over de jaren is de
honingbij in deze streken weerbaarder
geworden tegen de varroamijt en zijn
pesticiden instrumenten uit een ver
landbouwverleden geworden. Bovenal
is de dracht nu continu. Geen gaten
meer in de drachtkalender. Vanaf de
tuinstoel naast haar volkje ziet Martina
het gebeuren. Het is laat in de middag
als in Nieuw Kortenoord een golvende
schaduw zich lijkt te onttrekken van
een oude esdoorn. Als een wervelwind
kruipt de zwerm langzaam weg van het
oude nest en verdwijnt het achter een
schutting. Ze stuurt een berichtje naar
haar collega bijenhouders van
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‘de Rijnstreek’. Het zal vast niet lang
duren voor de zwerm geschept wordt.
Drie jaar woont ze nu in Wageningen
en sinds twee jaar is Martina lid van de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
Het is een gezellig clubje zo bij elkaar,
maar de gemiddelde leeftijd is toch
zo’n twintig jaar verwijderd van die van
haar. Het had erger kunnen zijn. Thuis
in Spanje ligt de leeftijd een stuk hoger
en in het verleden waren er nauwelijks
jonge imkers. Een ander verschil is dat
de bijenhouders van ‘de Rijnstreek’
voor het overgrote deel vrouwen zijn.
Dat heeft geen speciale reden, maar ze
wil graag geloven dat vrouwen toch
beter omgaan met bijen. Ze koesteren
en luisteren naar het gezoem op een andere frequentie dan de mannen van de
vereniging. En misschien dat de mannen dat ook wel geloven. Ze heeft van
horen zeggen dat er vroeger meer leden
waren, in de tijd dat er nog gereisd
werd naar het fruit. Met de terugkeer
van wilde bijenvolken werden de diensten voor de fruitboeren overbodig. En
ach, voor de imkers is het ook niet echt
meer nodig. De honing in Wageningen
vloeit rijkelijk en waarom dan al die
moeite nemen? Een paar bijenhouders
houden de traditie in stand, maar in de
loop van de jaren zullen ook die er wel
mee stoppen, als de tijd ze niet inhaalt.
Het is halverwege augustus, de Zulte
honing zit in de potten en de heide in
de raat. Vanavond gaat Martina naar het
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jubileumfeest. ‘De Rijnstreek’ bestaat
150 jaar en blikt terug op haar bestaan.
Tussen oude kasten van piepschuim en
carbon door loopt ze naar een groepje
bijenhouders, haar vrienden ondertussen. Samen slaan ze het boek er nog
eens op na, dat ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan is gemaakt. Het
is bladeren in de tijd. Foto’s van de
bijenhouders van toen zie je nog terug
in de rimpels van vandaag. Ze vertelden
over mooie dagen, maar weten dat ze
betere hebben. Andere tijden waren dat,
toen je aan varroabestrijding deed en
je je bekommerde of je bijen de winter wel zouden doorkomen. Ook dit
jaar hebben ze met z’n allen een boek
gemaakt. Martina werd gevraagd een
stuk te maken over de vereniging in
2113. Ze zal niet verbaasd zijn als dat
toch iets dichter bij de waarheid ligt als
wat ze 50 jaar geleden voor toekomst
voorzagen. Tegen de avond als het feest
ten einde is gaat ze nog even naar haar
volkje op het dak. Vanuit haar tuinstoel
ziet ze de eerste ganzen uit het noorden
naderen, terwijl de laatste bijen het
zuiden de rug toekeren. Die laatste bij,
dat kort gebrom als ze de kast inloopt
maakt de avond compleet. Beter wordt
het niet.

23

Paniek! De varroamijt komt er aan!
Ervaringen van een wat tegendraadse imker.
Marleen Boerjan
Begin jaren tachtig was er nogal wat
onrust onder de imkers: een vreemde
mijt, de Varroa jacobsoni Oudemans,
bedreigde vanuit het oosten onze
bijenvolken. Deze mijt zou binnen een
aantal jaren vele bijenstanden uitroeien.
Tenminste als er niet bestreden werd,
want dat was de ervaring in Rusland
en Oost-Europese landen (bron: Pettinga J.J. (1977). Maandschrift voor de
Bijenteelt jaargang 79: (9) pp 19-20).
Ook de onderzoekers van de vakgroep
Entomologie van Landbouwhogeschool
(nu: Wageningen Universiteit) waren
die mening toegedaan.
In Rusland en de andere Oost-Europese
landen hadden imkers de ervaring dat
de bijenvolken in het derde jaar van de
besmetting volledig instortten terwijl
er in de jaren ervoor niet echt veel aan
de hand leek te zijn. Bestrijden moest
dus! In Nederland heeft men nog wel
eventjes met de gedachte gespeeld
om de besmette/geparasiteerde volken
volledig op te ruimen, zoals dat toen
ook de gebruikelijke manier was om
volken besmet met de tracheënmijt
(Acarapis Woodii) op te ruimen. De traVarroamijt op bijen. cheënmijt is echter een interne parasiet
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en blijft buiten het bijenlichaam niet
lang in leven, maar kan zich wel
verspreiden over de stand door vervliegen of roverij.
De varroamijt plant zich voort in het
broed en brengt een redelijke periode
van haar leven door op de volwassen
werksters en darren. Ook hier is het
vervliegen van bijen, en vooral roverij,
een prima methode om de mijten over
de volken op een bijenstand te
verspreiden. Met het volledig opruimen
van hele bijenstanden was de varroamijt
niet uit te roeien, zoveel was wel
duidelijk uit buitenlands onderzoek.
In 1983 zijn de eerste varraomijten in
bijenvolken in Winterswijk aangetroffen en een jaar later werd de varroamijt
door de regionale ziektebestrijdingsteams al over het gehele land gesignaleerd. De toen recent geïntroduceerde
varroalade bleek daarbij een onmisbaar
gereedschap.
Wat te doen als iedereen van alles en
nog wat gebruikt om te bestrijden?
Begin jaren tachtig imkerde ik met acht
tot tien volken en reisde daarmee naar
het fruit in de Betuwe, het koolzaad en
de distel in de Flevopolder en vaak ook
nog naar de heidedracht bij Kootwijk.
Ik reisde uiteraard niet alleen, maar
samen met andere meer ervaren
imkers. Er was een vaste kern van
ongeveer twaalf imkers aangevuld met
nog een aantal wat ‘losse’ imkers die
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zo nu en dan mee reisden. Het reizen
was, net als nu, altijd een hele organisatie: goede afspraken met eigenaren
van boomgaarden of percelen koolzaad
of distel waren cruciaal. Maar ook de
onderlinge afspraken moesten goed
nagekomen worden over het aantal
volken dat meeging, waarnaar toe
gereisd werd, en wanneer? Precieze
aantallen volken weet ik niet meer,
maar met iets van tussen de zestig tot
tachtig volken naar de Flevopolder was
niet abnormaal. En als de volken eenmaal in de polder stonden, dan begon
het pas: kunstzwermen maken, dop-

Varroamijt op
gesloten broed.
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pen breken, controleren van de nieuwe
moer en honingslingeren. Het gebeurde
allemaal ver van huis, en daarbij was je
nooit alleen maar samen met verschillende imkers. De vakantiedagen waren
goed besteed. Het was een gezellige
bende en van de ervaren (groot)- imkers
viel heel wat te leren.
En daar werd de varroamijt in 1983
ontdekt in Winterswijk en een jaar later
worden ook bij ons mijten gevonden in
het darrenbroed en op de varraolade. De
handige gaasbodem werd al snel ingevoerd. Niet in alle kasten hadden dit,

maar iedere imker had wel één of twee
kasten voorzien van een gaasbodem of
varroalade.
In onze reisgroep was geen discussie
over wel of niet bestrijden. De vraag
was meer met wat gaan we bestrijden.
Als eerste maar eens tabaksrook uit
proberen, er waren signalen dat de varroamijt niet tegen tabaksrook bestand
was. In de avond de kast helemaal
dichtplakken, inclusief de ventilatiegaten in het deksel, en maar rookblazen
via de vliegplank. Volgens mijn herinnering: een volle dathepijp per volk
zou effectief genoeg zijn. Er vielen
inderdaad mijten maar deze waren niet
dood, later bleek dat de mijt door de
rook loslaat van bij. En de bijen? Ja, die
hoorde je bruisen en rennen en als de
kast niet helemaal dicht was dan moest
je maken dat je snel weg kwam. Gelukkig waren er ook andere middelen
beschikbaar zoals het rookmiddel
Folbex, op basis van bromopropylaat,
en of gewoon de gebruikelijke anti-mijt
middelen voor landbouwhuisdieren.
Uiteraard waren de eerste bestrijdingsmiddelen in Nederland niet toegelaten.
Later kwam mierenzuur in beeld en
werd de Illertiser plaat van Liebig al
snel toegelaten. Mierenzuur komt van
nature voor in honing voor en lost niet
op in de was.
Al snel waren er signalen dat de var-

roamijt resistent kon worden tegen
vooral de aromatische bestrijdingsmiddelen zoals Folbex en Perizine. En nog
veel erger: de vetoplosbare middelen
(Folbex, Perizine, coumaphos, thymol)
vormden meetbare residuen in de was
en ook honing. Halverwege de jaren
negentig werden nog residuen van Folbex in 10% van de Duitse honing- en
wasmonsters teruggevonden. Dit was
allang nadat de middelen niet meer gebruikt mochten worden (Bron: A review
of treatment options for control of Varroa Mite in New Zealand, Report Ministry of Agriculture and Forestry,2001).
Bij gebruik van al deze bestrijdingsmiddelen was de reactie van de bijen
vergelijkbaar: deze behandeling willen
we niet!
Ik besloot eigenlijk al na het eerste experiment met de tabaksrook dat ik geen
mijten wilde bestrijden. Ik zou wel zien
wat er van mijn volken overbleef. De
reacties onder mijn gezellige medeimkers waren niet mals en een beetje
voorspelbaar: ik was de grote bron van
grote aantallen varroamijten. Terwijl
zij volop bestreden nam ik de mijten
vrolijk mee op reis! De conclusie was
dat het hiermee was gedaan met het
reizen. Er was absoluut geen enkel begrip voor de gedachte dat er toch op een
gegeven moment een evenwicht tussen
parasiet en gastheer zal ontstaan: “een
parasiet roeit zijn gastheer niet uit” was
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mijn idee. Deze mijt wel en dus bestrijden moet, dat was de gedachte van
mijn collega imkers. Bovendien bleek
de mijt ook virussen over te dragen,
wat ik inderdaad niet kan ontkennen.
Niemand kwam op de gedachte dat de
bestrijdingsmiddelen niet alleen de mijt
doden, maar ook van invloed kunnen
zijn op de algehele gezondheid van het
volk.
Ik besloot mijn volken thuis in de
uiterwaarden te houden, want daar was
veel dracht (stuifmeel en nectar) van
het vroege voorjaar tot laat in de zomer.
Het was gedaan met de gezellige gezamenlijke uitstapjes naar de polder, en ik
moest het maar alleen zien te redden.
Eerst afwachten en daarna mijn imkermethode aanpassen.
De eerste jaren was er niet erg veel
aan de hand. Ik imkerde volgens de
standaard Aalstermethode en kon
regelmatig honing slingeren. Natuurlijk
zag ik mijten op de bodem, soms zelfs
op de bijen en bij het openen van darrenbroed kwam ik bij één op de vijf
poppen een volwassen vrouwtje tegen.
Een paar seizoenen later zag ik voor
het eerst bijtjes met gekreukte vleugels,
maar een of twee jaar later kwam ik die
niet meer tegen.
Op het moment dat ik er weer alleen
voor stond, heb ik besloten om volkjes
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die te klein waren om mee verder te
gaan niet te verenigingen met andere
volken maar echt op te ruimen. Dit
betekende dat ik na een paar jaar verder
imkerde met vijf volken die allemaal
afstammelingen waren van twee
koninginnen. Ik heb altijd veel met
nieuwe raat geïmkerd omdat ik gruwde
van de donkere jaren oude raten met
of zonder schimmel. Voor de reizende
imker was oude raat gebruiken juist erg
handig: deze breekt niet snel tijdens het
reizen.
Ik had mijn bijen in de buurt staan en
daardoor was het gemakkelijker om er
in het voorjaar een bak met kunstraat op
te zetten en dat doe ik nog steeds. Bij
goede dracht en redelijke temperaturen
wordt de bak binnen één à twee weken
volledig uitgebouwd. Op een gegeven
moment was het duidelijk, de volken
die in het voorjaar veel bouwlust lieten
zien mochten de nieuwe koninginnen
leveren. Het jaar weet ik niet meer precies, had ik nu toch maar een dagboek
bijgehouden, maar het zal rond 1995
geweest zijn. Bij een controle tijdens de
appelbloei had ik twee prachtige volken: achttien ramen broed, vijftien ramen
bijen en veel nieuwe raat met honing
van de wilg en vooral paardenbloem. In
het darrenbroed vond ik nauwelijks nog
een mijt. Ik heb één keer vijftig cellen opengemaakt en vond in totaal één
à twee mijten. Helaas een week later

waren deze volken dood: een piramide
van bijen tussen de raat. Dat was wat
er over bleef van de volken. Oorzaak
een spuitincident? Ik heb het niet laten
onderzoeken.
Wat gebeurde er in de rest van het land
Ik was in die jaren voorzitter van de
afdeling Wageningen en sinds 1998
redacteur van ’t Groentje. Toch sprak
ik nauwelijks met collega imkers over
de methode van imkeren. Het was en
is duidelijk: bestrijden moest en ik
deed dat niet. Daarmee veroorzaakte
ik dus een bron van besmetting. Men
was niet geïnteresseerd in de vraag of
ik nog volken overhield? Ik had zeer
goede contacten met onderzoeker Joop
Beetsma en die was ervan overtuigd dat
de varroamijt de bijenvolken op termijn
zou vernietigen en dat bestrijden moest.
Toen hij eens bij mijn volken kwam
kijken, gaf hij mij het voordeel van de
twijfel, dat wel!
Ook in het land waren er imkers die
niet wilden bestrijden. In Utrecht zat
een actieve groep, onder leiding van
mevr. Jasperse-Kroes, die niet bestreed
en zelf kunstraat maakte. De Texelse
imkers besloten, nadat er een vervoersverbod naar het eiland was ingesteld,
om zo weinig mogelijk te bestrijden.
Verder waren er natuurlijk vader en
zoon Geert en Siebe Lijftogt die in de
buurt van Olst tussen 1984 en 1994

een varroamijtexperiment uitvoerden
met vier tot acht volken in een speciaal
daarvoor aangelegde bijentuin van
anderhalf ha. De methode van Lijftogt
was gebaseerd op het natuurlijk laten
zwermen in een gebied met een goed en
gevarieerd nectar, stuifmeel en propolis
aanbod.
De familie Lijftogt volgde de varroabesmetting door dagelijks de mijtval
op de varroalade te tellen. Uiteraard
werd ook de volksgrootte in de gaten
gehouden. In 1993 concluderen vader
en zoon Lijftogt: “voor zover de mijtenpopulatie in 1993 schade had kunnen
toebrengen aan de vier bijenvolken was
deze bijzonder beperkt” (Bron: Een
case history: samenleven bijenvolken
met varroamijten). De heren Lijftogt
timmerden aardig aan de weg en lieten
op indringende wijze veel van zich
horen. Helaas, ook zij werden, net als
alle andere imkers die een alternatieve
manier zochten voor het omgaan met
de varroamijt, volstrekt niet serieus
genomen. Niet door het gros van de
gewone imkers maar ook niet door
imkerorganisaties en meeste bijenteeltonderzoekers.
Ik imker nog steeds, ben na een aantal
jaren weer opnieuw begonnen, bestrijd
niet en heb op dit moment weer vier
volken. Ik wacht af wat er gebeurt.
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Anne Ruth Henkes, Wageningen
We hebben vijf jaar op de Cook-Islands
gewoond. De meeste soorten bijen en
wespen waren daar door geïmporteerde
myna-birds uitgeroeid. Vanwege de
bloemenrijkdom en de grote oppervlaktes kokosnoot en citrus dacht het ministerie van Landbouw een inkomstenbron
te kunnen creëren door de uitgeroeide
honingbij weer te introduceren. Er
werden ‘Italiaanse bijen’ vanuit NieuwZeeland ingevlogen met de benodigde
imkermaterialen.
Maar ook de Nieuw-Zeelandse
‘Italianen’ zwermen en zo zat er op een
dag een zwerm in de holle boom voor
ons huis. Mijn toenmalige echtgenoot
wilde graag bijen gaan houden, niet
gehinderd door enige ervaring, maar
wel met een al langer bestaande
belangstelling voor het imkeren.
Op het ministerie van Landbouw
werden wat spullen en behuizing
geleend en er werd een ‘bijenval’ bedacht en gebouwd om de bijen uit de
boom te krijgen. Dit lukte en zo stond
het eerste volk achter ons huis en al
spoedig waren dat drie volken. Dit was
ook voor mij het begin van mijn liefde
en fascinatie voor de bijen en de lol van
het bijenhouden. Ervaren imkers waren
er niet op de Cook-Islands, maar iedereen die maar enige ervaring of kennis
had, kwam langs om ons te helpen.
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Na verloop van tijd keerden we terug
naar Wageningen, de plek om bijen te
gaan houden en lid te worden van ‘De
Rijnstreek’ en met een volkje van de
vereniging te beginnen. Voor mij
betekende het dat de bijen meer en
meer onder mijn hoede kwamen en
ik ook echt in de bijen ging ‘werken’.
Marleen Boerjan was mijn ‘mentor’,
waardoor er steeds meer succesjes en
minder zwermen kwamen en er zelfs
honing werd geslingerd. Het ontzegelen
gebeurde met een vork en de zeef was
een nylon kous.
Er zijn nu ruim 25 Wageningse bijenjaren voorbij gegaan en geen jaar was
hetzelfde: avonturen en teleurstellingen,
nieuwe ontwikkelingen zoals de
koninginnenteelt en verbeteringen in de
varroabestrijding, de gezondheid van
de bijen wordt steeds belangrijker. ‘De
Rijnstreek’ is voor mij altijd een bron
van vriendschap, kennis en gezelligheid
en die is voor mij onmisbaar.

Anne Ruth Henkes
(rechts) samen met
haar collega imker
Tineke Brascamp.
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Bram Cornelissen, Wageningen

Bram Cornelissen,
bijenonderzoeker
bees@wur,
Wageningen UR.

Bieboer, zo noemt men een imker in
Brabant. Mijn vader en zijn oom Frans,
waar hij de bijen van overnam, zijn
bieboeren. Niet vreemd dus dat ik iets
met bijen ben gaan doen, maar een bieboer ben ik niet. Althans, ik heb naast
de bijen op het werk geen eigen bijen
om te verzorgen. Zo’n veertien jaar
geleden rolde ik met een dosis geluk
het bijenonderzoek in. Als je dagelijks
met bijen bezig bent, dan wil je in het
weekend ook wel eens wat anders doen.
Na een dag lang koninginnen zoeken,
zie je ze nog als je ’s avonds je ogen
dicht doet. Bijenhouders die ik ontmoet
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vragen vaak als eerste of ik zelf bijen
houd. Het antwoord is dus nee, maar
mocht ik ooit een werkzaam leven
zonder bijen leiden, dan denk ik dat
ik er wel een volkje of twee op na zal
houden.
Wat ik het meest fascinerend vind aan
bijen is dat ze vrij letterlijk dicht bij de
mens staan en zich tegelijkertijd niets
van ons aantrekken. Een volk leeft dan
misschien in een kast of korf, maar
voor stuifmeel en nectar vliegen ze
waar wij ze niet zien, in de toppen van
lindebomen en naar paardenbloemen
tussen grazende koeien. En toch, een
kijkje in een bijenkast, kan je uren zoet
houden.
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Dick Belgers, Wageningen
Het is 14 september 2013. Buiten is het
grauw en nat, de herfst is blijkbaar al
begonnen. Bij de bijenwand in de tuin
is het stil. Geen activiteit meer. Het
wilde-bijenseizoen is nu echt voorbij.
Een maand geleden was dat nog anders,
toen vlogen er nog honderden bijen af
en aan. Geen honingbijen maar wilde
bijen, ook wel solitaire bijen genoemd.
Als je lid bent van een bijenhoudersvereniging denkt men al gauw dat je
alleen (van) honingbijen houdt en dat
je dus imker bent. Mijn passie is echter het houden van wilde bijen en dat
past naar mijn mening prima binnen de
scope van een bijenhoudersvereniging.
Naast de honingbij zijn er in Nederland
356 verschillende soorten wilde bijen.
Klein, groot, behaard, kaal, bruin en
gekleurd, een grote verscheidenheid
dus. Het zijn ontzettend leuke en
interessante beesten. Ze steken niet,
halen geen honing, leven maar kort en
hebben geen last van de varroamijt.
Hier in de tuin in de Blauwe Kamer te
Wageningen heb ik sinds eind vorige
eeuw meer dan honderd soorten geteld.
De meeste leven in de grond. Een
dertigtal soorten woont echter in een
kunstmatige bijenwand die ik sinds
1996 in de tuin heb geplaatst. De bijen
maken daar hun nesten in holle stengels, geboorde gaten in hout en steen en
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in een kleisteilwand. Vanaf begin maart
(voorjaar) beginnen de eerste soorten
te vliegen, opgevolgd door de zomersoorten in mei en de late zomersoorten
in augustus en september. Er zijn ook
wilde bijen die geen nesten maken en
die net als onze koekoek eitjes leggen
in de nesten van andere wilde bijen. We
noemen ze daarom ook koekoeksbijen.
Het gaat niet goed met de wilde bijen in
Nederland. Een groot aantal staat op de
rode lijst en meer dan 50% is zeldzaam
geworden. Biotoopvernietiging is de
grootse boosdoener. Omdat wilde bijen
maar kort leven zijn ze erg gevoelig voor verstoring. Veel tuinen zijn
tegenwoordig te netjes. Het dode hout
en de eenjarige holle stengels worden
verbrand, afgevoerd of gecomposteerd.
Veel tuinen zijn verhard met plavuizen
of klinkers. Geschikte nestplaatsen voor
wilde bijen zijn daardoor niet meer te
vinden. Het plaatsen van een bijenwand
(ook wel bijenhotel genoemd) in de
tuin geeft deze bijen weer de gewenste
nestplaatsen terug. Als alle imkers in
Nederland nu ook een bijenhotel in hun
eigen tuin zouden plaatsen zou dat een
substantiële BIJdrage leveren aan
geschikte nestplaatsen voor wilde bijen.
Observatie van
wilde bijen in het
veld en voor de
bijenwand.
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Dick Verduin, Wageningen
Geboren in Heemskerk, Noord-Holland, ben ik reeds op tweejarige leeftijd
met de bijen in contact gekomen (foto
A, 1948). Na wat porren met een stokje
in het vlieggat van de bijenkasten naast
ons huis, belandde ik al snel in een
teil met azijn. Dat was om de zwelling
als gevolg van de vele steken tegen te
gaan! Mijn vader werd mijn leermeester
en naarmate hij ouder werd, stond ik
bij de kastinspectie naast hem om de
staande eitjes in de raten te zoeken
en daarmee de plek van de leggende
koningin.
In de oogsttijd was hulp nodig, zeker
voor het ontzegelen van volle honingraten voorafgaand aan het slingeren
(foto B, 1963). Dat deden we bij voorkeur in een warme plantenkas. Tijdens
mijn studie in Wageningen kwam ik
al snel in contact met professor Jan de
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Wilde en met Jo Beetsma die mij meer
leerden over gedrag en fysiologie van
het insect. Zo blijft het fascinerend te
zien dat een koningin de spermacellen van de parende dar in een reservoir
op weet te slaan en vervolgens jaren
achtereen kan doseren om daarmee
bij ieder te leggen ei het geslacht van
de nakomelingen te bepalen. Bij mijn
latere werk als viroloog bij
Wageningen University ben ik de
bijenliteratuur blijven volgen, in het
bijzonder de bijenvirussen.
Als student in Wageningen zonder
eigen bijenkasten hielp ik de directeur
van Kofa Meier met twee kasten bij
zijn huis op de Nassauweg en bij het
fruit (foto C, 1966). De angst voor een
bijensteek bleek bij hem te groot om
de imkerhobby voort te zetten. Via wat
cursussen en contact met Marleen Boerjan ben ik in de jaren zeventig weer
zelf met bijen begonnen naast het huis
op de Hendrikweg. In verband met een

sabbatical jaar in de Verenigde Staten
heb ik mijn volken eind jaren tachtig
overgedaan aan mijn broer in NoordHolland. Terug in Nederland was ik te
reislustig om de imkerhobby weer op te
pakken. Al die tijd ben ik wel lid
gebleven van de Wageningse bijenhoudersvereniging ‘De Rijnstreek’.

bij ‘Het Bijenhuis’. Ondertussen heb
ik al weer twee volken die de winter
goed zijn doorgekomen en misschien
wordt het dit jaar oogsten met een net
opgeknapte oude honingslinger.

Na mijn pensionering in 2011 heb ik in
het najaar een cursus korfvlechten bij
Bart de Coo in Dieren gevolgd. Het was
niet alleen het vlechten maar vooral het
uitwisselen van ervaringen met ‘oude
rotten’ die de cursus zo waardevol
maakt. Vorig jaar ben ik weer begonnen
met een volk (gift van Anne Ruth Henkes) en sta ik sindsdien op de bijenstal
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Ekko van Ierland, Wageningen
Inmiddels imker ik al weer bijna vijftien jaar. Hoe raakte ik bij het imkeren
betrokken? Toen mijn zoon ongeveer
twaalf jaar was raakte hij geïnteresseerd
in de bijen omdat mijn schoonouders en
zijn grootouders actieve imkers waren.
We hebben toen voor zijn verjaardag
een bijenvolkje uit Brabant gehaald en
mijn zoon heeft jaren lang samen met
zijn grootvader het volk gaande gehouden. We hebben vele zwermen met
hem gevangen, want we hadden een
zwermlustig volk, dat wel regelmatig
vloog, maar eigenlijk geen honing
haalde. Toen mijn zoon ging studeren
bleven de bijen in de tuin en werd het
tijd dat ik me er meer in ging verdiepen.
Ik heb toen de introductiecursus gedaan
bij ‘Het Bijenhuis’ en later ook nog de
cursus voor gevorderden, en pas toen
we met een goed volk gingen imkeren
kregen we grote hoeveelheden honing
binnen.
Het imkeren is werkelijk een bijzondere hobby en het groeiproces van de
individuele bijen (in enkele weken van
een witte melkachtige vloeistof tot
complete bij) is toverachtig. Ook het
breken van de doppen en de gretigheid
waarmee de koninginnen zich dan bij
het volk voegen is fascinerend. Verder
is het gedrag van de bijen als volk heel
bijzonder en de onderlinge
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taakverdeling en specialisatie is indrukwekkend.
Nog steeds moet ik regelmatig constateren dat er toch weer een zwerm
is vertrokken, maar dat is nu eenmaal
de natuur van de bijen, hoezeer ik
ook mijn best doe om het zwermen te
beperken. Enkele keren heb ik gezien
hoe een hele grote zwerm de kast verliet om na diverse omtrekkende
bewegingen toch weer terug te vallen
op de kast. Andere keren heb ik de
zwermen kunnen achterhalen en weer
in een kast kunnen onderbrengen. Het
blijft fascineren.
Zo ging bij ons het imkeren van grootvader op kleinzoon en van zoon op
vader.

Zelfs op daken kan
men bijen houden.

39

Ernst de Jonge,
Wageningen / Opheusden
In 2005 kwam ik in aanraking met bijen
door Martien Beek. Ik heb in dat jaar de
basiscursus gevolgd met Tineke Brascamp. Samen hebben wij van een imker
die er mee stopte, zijn volken en imkerspullen overgenomen. Ik kreeg meer
tijd en had bij mijn huis de ruimte voor
bijenkasten. Ik woon in de Betuwe bij
Opheusden, op gebied dat bij Wageningen hoort. Ik heb altijd met mijn
volken gereisd: naar het fruit, koolzaad,
acacia en heide. Het reizen voert mij
naar hele mooie plekken waar ik anders
niet zo gauw zou komen, bijvoorbeeld
een bloeiende boomgaard of bloeiende
heide. Maar ook brengt het mij in aan-
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raking met bijzondere mensen, zoals
boeren en fruittelers. Ook het vinden
van een afzetmarkt voor mijn honing
is een spannende bezigheid. Ik vind
dat het streven naar een grote honingopbrengst goed samengaat met bijenwelzijn: om veel honing te kunnen
geven, moeten volken sterk zijn.
In 2011 heb ik de Bijenteeltcursus
gevorderden gevolgd en in 2012 de
opleiding Bijenteeltleraar met onder andere Jos Verhulst. En nu, in 2013, geef
ik de basiscursus aan een aantal enthousiaste mensen, van wie sommigen uit
Wageningen en anderen uit het oostelijke deel van de Betuwe komen, ‘de
Rijnstreek’ dus. Sommigen van hen zijn
al tijdens de cursus met een volk begonnen. De vragen van deze beginnende
imkers geven een extra dimensie aan
het lesgeven. Ik heb bij enkele praktijklessen hulp gekregen van Tineke
Brascamp en Anne Ruth Henkes. Die
hulp was zeer welkom en werd door de
cursisten enorm gewaardeerd, omdat zij
daardoor in kleinere groepen konden
werken. Lesgeven is heel leuk vanwege
de interactie met en tussen de cursisten.
Dit voorjaar was het buitengewoon
koud en wisselvallig, waardoor al gauw
van de planning moest worden afgeweken. Maar ook dat is imkeren, het
voortdurend met het weer en de natuur
moeten meebewegen.

Een bijzondere ervaring was het in
2012 uitvoeren van twee missies naar
Marokko: begin april naar het binnenland op duizend meter hoogte in de
Hoge Atlas en oktober naar het zuiden
van Marokko, dicht bij de Sahara.
Beide missies omvatten het adviseren
van groepen imkers bij het oplossen
van hun problemen op het gebied van
imkeren. Tijdens de eerste missie in
april was het veel te koud om in de
kasten te kijken; ’s nachts sneeuwde
het en overdag kwam de temperatuur
nauwelijks boven nul. In oktober was
het gelukkig warmer. Ik heb de imkers
in Marokko geholpen met hun problemen op het gebied van bestrijding
van wasmot en varroa. Het probleem

van de wasmot is daar veel groter dan
bij ons, maar varroa komt daar nog in
mindere mate voor. Voor mij was het
leerzaam dat de omstandigheden zo
anders waren dan die bij ons, ook tussen de beide bezochte gebieden waren
de verschillen groot. In het binnenland
van Marokko zijn de winters koud. In
het warme zuiden is er bijna het hele
jaar rond dracht, alleen in de winter een
korte drachtpauze en in de zomer een
broedstop vanwege de hitte. Het begrip
winterbijen is daar dan ook onbekend
en wintervoeren is niet nodig. Imkers
drijfvoeren daar wel om het broed aan
de gang te houden gedurende de korte
drachtpauze. De Marokkanen die ik heb
ontmoet waren zeer gastvrij.
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Docent Ernst de
Jonge (rechts),
tijdens de starterscursus over bijenhouden.

Evert de With, Heteren
Een bevlogen imker
Geschreven door Riet de With, Heteren
In het najaar van 1970 begon Evert
met het houden van bijen en werd hij
aspirant-imker. Het eerste bijenvolk
en een kast kreeg hij van zijn zwager
Kees van Dorland, die in hem wel een
toekomstige imker zag en zo kwam hij
bij de groep imkers die onder supervisie
van Kees van de Hul opgeleid werd
tot imker. De klik was er gelijk met
van de Hul, een zeer rustige, weinig
spraakzame man, maar die de absolute
leiding had binnen de groep en zeer
deskundig was op het gebied van bijenhouden.
Met name de rust en de nauwgezetheid waar deze imker mee werkte,
nam Evert over en heeft hij alle jaren
van zijn imkerzijn volgehouden. In het
voorjaar van 1971 kreeg hij een tweede
volk op raam van collega Kapinga. De
kast had hij zelf in de winter gemaakt.

Evert de With
(links) samen met
imker Henny van
den Hoofdakker

Ruim zes jaar bleef hij werken met
bijen bij de groep waar o.a. deel vanuit
maakten: Kees van de Hul, Kees van
Dorland, Johan Hoogstede, Aris Rem
en Evert zelf. Kees van de Hul had een
busje waar de bijenkasten in vervoerd
werden naar het fruit in Biddinghuizen,
het koolzaad in de Noordoostpolder,
de Zuid-Ginkelse heide, enz. Ook alle
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werkzaamheden werden in de bus verricht, zoals koninginnen zoeken, doppen breken en honing slingeren. Het
was een leerzame tijd waarin Evert
veel leerde over het bijenhouden. Na de
samenwerking bleef Evert af en toe om
raad vragen aan Kees van de Hul als
er zich problemen voor deden met de
diverse volken.
Toen de samenwerking ten einde
kwam, omdat er teveel vrije tijd in
werd gestoken, ging Evert verder met
Aris Rem. Hij had inmiddels zijn eigen
bijenstal gebouwd bij de fam. Hulleman
aan de Achterstraat in Heteren en gaf
zijn imkerij de naam van de boerderij
‘De Drie Morgen’. Zelf had hij zijn
kasten uitgebreid naar zes stuks, terwijl
Aris vier kasten in zijn bezit had. Meer
was uitgesloten omdat de aanhanger
die hij ontworpen en gemaakt had maar
tien kasten kon vervoeren. Evert was
een echte doe-het-zelver: ook de slinger
werd door hem zelf gemaakt van een
oud roestvrij stalen aanrechtblad welke
nog steeds in gebruik is. Bijna alle apparatuur die je nodig hebt bij het
imkeren fabriceerde hij zelf met
eindeloze precisie en geduld.
Zoals hij van zijn leermeester had
geleerd nam hij de rust en de tijd voor
zijn bijenvolken en werkte uiterst precies: was de temperatuur te laag of
stond de wind verkeerd, dan werden de
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werkzaamheden uitgesteld. Ook hield
hij nauwkeurig kast voor kast bij wat er
gebeurde binnen de volken. Hierbij een
willekeurige bladzijde uit zijn notitieboekje van 1984: 13-04 voorjaarsinspectie drie ramen broed, veel bijen;
24-04 honingkamer geplaatst; 10-05
naar Dronten op het fruit; 20-05 naar
het koolzaad in de Flevopolder,
geslingerd 19 pond fruit; 21-05 veger
gemaakt; 02-06 doppen breken; 07-06
naar de klaver en distel; 17-06 moer aan
de leg; 22-06 slingeren 6 pond; 11-08
bijen naar de hei gebracht; 16-09 naar
huis; 19-09 geslingerd 2 pond per kast
(slecht jaar).
Na verloop van jaren stopten Aris en
Evert met het rondreizen met bijenkasten. De bijenstal stond bij een pruimenboomgaard en vroeg in het voorjaar
vlogen de bijen met mooi weer op
de wilgenkatjes, niet ver van de stal.
Daarna werden de kasten 2 km verder
geplaatst langs de dijk bij een fruitteler
waar ze de hele zomer bleven staan. Er
groeide na het fruit veel klaver langs de
dijk en daarna werden begin augustus
de bijenkasten naar de Ginkelse heide
gebracht voor de heidehoning.
Rond 1990 stopte Aris met actief
imkeren en werden anderen voor hulp
ingeschakeld. Evert ging van zes kasten
terug naar vier. Tot twaalf jaar geleden
Henny van den Hoofdakker na zijn pen44

sionering begon met imkeren en Evert
hem tot volwaardig imker opleidde.
Deze samenwerking bleef tot het overlijden van Evert in het najaar van 2008.
Na 2008 heeft Henny de kasten van
Evert overgenomen en tot op heden
gaat het imkeren hem prima af. Hij
heeft vijf, soms zelfs acht kasten en
heeft daar een heel leuke hobby aan.
Evert is ruim 35 jaar lid geweest van de
bijenhoudersvereniging in Wageningen,
maar was in de vereniging zelf niet echt
actief. Informatie kreeg hij van zijn
zwager Kees van Dorland en van Fred
Robbers, collega bij maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen.
De bijenblaadjes werden van a tot z
gelezen en voorzien van het nodige
commentaar: hij was en bleef tenslotte
een imker van het oude stempel!
Ook promootte hij het imkeren onder
collega’s en vrienden waarbij hij zijn
kennis overbracht op 5 nieuwe imkers,
waaronder Henny van den Hoofdakker.
In zijn beginperiode hield hij ook
voordrachten als hij hiervoor werd
uitgenodigd o.a. bij de Plattelandsvrouwen, de Christelijke Vrouwenbond, de
R.K. basisschool, enz. Wim Cremers
nodigde hem uit om mee te werken aan
een wiskundehoofdstuk over de zeshoekige honingraat, in een leerboek
voor middelbare scholieren.

Dit hoofdstuk sloeg zeer goed bij de
leerlingen aan.
Nog een leuke anekdote:
Het gebeurde in de beginperiode toen
Evert en Aris samen de honing
slingerden in zijn schuurtje achter in
ons tuintje. Op een mooie zonnige
zomerse dag in juli kwamen ze op het
idee buiten in de tuin te gaan slingeren:
alles werd uit het schuurtje gesleept,
de slinger, het ontzegeltafelblad, enz.
Ramen met honing werden in bakken
opgehaald en het werk kon beginnen.
Leuk bedacht maar de lol was er snel
af: binnen een uur was het een gezoem
en gevlieg van jewelste. Honderden
bijen kwamen aanvliegen, waar ze zo
gauw vandaan kwamen??? Een raadsel! Met veel kunst- en vliegwerk en
de kunstmatige regen van de tuinslang
konden ze uiteindelijk worden verjaagd. De andere dag hebben ze met
hermetisch afgesloten deuren de honing
geslingerd. Fijn om te weten dat zowel
de buren links als rechts van ons op
vakantie waren!!!!
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Evert Willemsen, Ede
Mijn wieg stond in de Wageningse Eng
en ik ben daar ook opgegroeid. Toen ik
veertien jaar was, kwam er een zwerm
neergestreken in een bessenstruik.
Waar deze vandaan kwam, was op
dat moment niet bekend. Waarschijnlijk betrof het bijen van Van Aperen
of Nieuwenhuizen, die in de Eng een
bijenstal hadden. Later werd deze stal
van Johan Hoogstede, waar ik de laatste
25 jaar tot zijn overlijden in 2010 mee
heb geïmkerd. Omdat mijn ouders wel
eens gehoord hadden van Van de Brink
in Renkum (de imker van de methode
Van de Brink bleek later) werd met hem
contact opgenomen om deze zwerm
te scheppen. Deze man was echter zo
enthousiast, dat hij diepe indruk op mij
maakte en uiteindelijk werd de zwerm
niet meegenomen, maar liet hij hem
achter in een heel oud zesramertje. Ik
werd door deze oude imker, die werkte
zonder kap, met altijd een druppel aan
zijn neus, ‘besmet’ met het bijenvirus.
Ik ging naar het (oude) Bijenhuis voor
materialen en werd jeugdlid. Als puber
vond ik het geweldig mijn tijdgenootjes
te vertellen dat ik bijen hield, dat was
toch wel heel erg stoer. De zwerm heeft
het overigens niet overleefd, maar is
min of meer door mij ‘dood- bekeken’.
Na twee maanden was het volk darrenbroedig waardoor het langzaam is
uitgestorven.
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Het jaar daarna kreeg ik een zwermpje
van de vereniging en werd ik
‘geadopteerd’ door Cees van de Hul,
waarmee ik met mijn bijen – na enige
tijd uitgebreid tot vier volken - met ‘De
Rijnstreek’ reisde naar drachtplanten in
de polder (moerasandijvie, manshoog
koolzaad, klaver en distel) en de hei.
Dit gebeurde op een hoge vrachtwagen
en er waren altijd wel kasten die lekten,
dus daar heb ik waarschijnlijk mijn
immuniteit voor bijengif ontwikkeld.
Weer een paar jaar later ging ik niet
meer met de vereniging, maar samen
met de imkers Van de Hul, Van Aperen,
Van Dorland en later ook Johan Hoogstede, reizen met de bijen en slingeren
in een busje waarin we ook de bijen
vervoerden. Ook Marleen Boerjan heeft
nog een tijd deel uitgemaakt van deze
reisgroep.
Het prachtige van deze hobby vind ik
dat ieder jaar weer verrassend en anders
is en geen bijenvolk hetzelfde. Deze
kleine insecten zijn zo BIJzonder, het is
toch een wonder hoe alles binnen een
bijenvolk is geregeld en hoe ’koningingezind’ bijen zijn. Voor werken in de
bijen moet je de tijd en de rust nemen,
anders word je door bijensteken direct
afgestraft. In de vrije natuur zijn werkt
heel ontspannend voor mij en dat is
mooi meegenomen in deze jachtige tijd.
Een aanrader voor iedereen.
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Fred Robbers, Wageningen
In het voorjaar van 1968 werd ik door
een medebewoner van de maisonnettes
aan de Hollandseweg in Wageningen
benaderd met de vraag of ik hem wilde
en kon helpen met het reizen van zijn
bijen naar het bloeiende koolzaad in de
polder bij Nijkerk; ik heb toen meteen
met “JA” geantwoord. Meerdere keren
ben ik die zomer van 1968 met hem
mee geweest naar de locaties waar
zijn bijen stonden. Eerst het koolzaad,
later wilgenroosje en klaver. We hebben ook honing geslingerd in de polder.
Dat deden we dan in een kampeertent.
Deze manier van handelen bespaarde
ons een extra reis heen en weer naar
de polder bij Nijkerk. Het was wel erg
goed opletten i.v.m. bijen die op bezoek
kwamen in de ‘honingslingertent’. Het
reizen gebeurde meestal ’s morgens
zeer vroeg, vaak met eigen vervoer,
achter in een Renault 4, waarin we dan
vier bijenkasten konden meenemen.
We hebben later, toen ik al meerdere
jaren bijen had, ook gereisd met een
vrachtwagen van een transportbedrijf
uit Bennekom.
Aan het einde van het jaar 1968 heb
ik geholpen de bijen te plaatsen op de
heide bij Planken Wambuis, waar we in
die tijd omstreeks 14 september weer
weg moesten zijn i.v.m. het begin van
de bronsttijd van de herten.
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Na het ophalen van de kasten van de
heide en het plaatsen van deze kasten
voor de bijenwinterrust in de tuin van
de heer Laban, rijksconsulent Bijenteelt, wonend aan de Jagerskamp in
Wageningen, kreeg ik een bijenvolk van
mijn medebewoner, in een simplexkast,
aangeboden met de woorden: “Hier
Fred, deze is voor jou. Ik zal je helpen”.
Daarna heb ik een cursus bijenteelt
gevolgd bij de heer Kraaij.
Na verhuizing van de heer Laban en
van de schenker van mijn eerste
bijenvolk ben ik met mijn bijen verhuisd naar de Dijkgraaf, waar ik al
vele jaren, met veel plezier, mijn bijen
heb staan. Ze staan daar dicht bij een
kindercrèche, toch ben ik maar twee
keer gebeld i.v.m. overlast. De eerste
keer op een zeer warme zomerdag, toen
dachten mijn bijen dat de speelbadjes
met water buiten ook voor hen waren
en niet alleen voor de oppaskinderen en
de tweede keer toen er een bijenzwerm
hoog in de top van een pruimenboom
hing, de zwerm was gelukkig niet van
mij, ik heb hem wel geschept onder
veel bekijks.
Ik geniet na al deze jaren nog steeds
van mijn bijen.
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Gaby Schmelzer, Wageningen

Honing slingeren.

Ik ben begonnen met imkeren in
2007, toen drie collega’s van het Herbarium aan de Generaal Foulkesweg
in Wageningen, die allen zelf imker
zijn, me met hun enthousiaste verhalen hebben overtuigd ook te starten
met deze fascinerende hobby. Een van
die collega’s had net een super vroeg
zwermpje geschept in het Belmonte
Arboretum, op 10 april, en snel werd er
een kast voor me bij elkaar gescharreld,
dat was een Simplexkast. Zelf schafte
ik het onontbeerlijke pak aan, en zaken
als een roker, beitel en veger (oh, wat
handig dat het Bijenhuis zo dichtbij is),
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en vervolgens kreeg ik een versnelde
cursus imkeren, naast de tropische kas.
Echt fascinerend om die bijen zo van
dichtbij mee te maken. De dathepijp
heb ik snel verruild voor een handberoker, toen ik een keer per ongeluk zoveel
rook had geïnhaleerd dat ik een uur op
de grond heb gezeten omdat mijn hoofd
zo draaide.
Het jaar erop een kast erbij gehaald en
de bijen verplaatst naar een gemengde
(biologische) boomgaard bij Echteld.
Best ver weg, maar de afstand wordt
prettig gecompenseerd doordat ik nu
twee honingoogsten per jaar heb en (tot
nu toe) geen dode volken.

Dit jaar heb ik er zelfs een
derde kast bijgezet, dus de
hobby is langzaamaan aan het
groeien, ondanks dat het een
hobby is die beduidend meer
tijd neemt dan me aan het
begin was verteld. En af en toe
kunnen de dames lelijk steken,
vooral als ik te lang in de
kasten zit. Maar wie weet is er
nu komend jaar ook voldoende
honing om mijn trouwe afnemers tot aan de nieuwe oogst
te voorzien van eigen honing.
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Gijs van Kempen, Wageningen
Bijen hebben vanaf mijn vroege jeugd
bij mijn leven gehoord; een van mijn
grootvaders had bijen, mijn ooms hadden bijen en mijn moeder had bijen.
Mijn grootvader en mijn ooms hadden
de bijen voor de fruitboomgaarden.
Mijn moeder had de bijen, voor zover
ik mij kan herinneren, uitsluitend voor
haar plezier. Als kind moest of mocht ik
haar wel eens helpen, omdat ik wanneer
ik gestoken werd, daar weinig of geen
last van had. De eerste beginselen van
het imkeren zijn zo spelenderwijs tot
mij gekomen. Mijn oudere broer mocht
mijn moeder nooit helpen, omdat hij
te heftig reageerde op bijensteken. Hij
heeft dan ook nooit de ambitie gehad
om imker te worden.
Zelf heb ik de laatste 26 jaar in
Wageningen bijen gehouden uitsluitend
voor de honing.
In het begin heb ik vanuit Wageningen
wel eens met de bijen gereisd naar het
fruit en naar de heide, maar dit is mij
nooit goed bevallen. Te veel gedoe. De
standplaats voor mijn bijen is mijn eigen achtertuin. Daar heb ik in normale
jaren begin mei voorjaarshoning uit
de stadstuinen en van de bergrand, en
begin juni normaliter een goede oogst
van de acacia. Daarna mogen mijn bijen
voor zichzelf werken.
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Ik hoop deze eenvoudige bedrijfsvoering nog een aantal jaren te mogen
voortzetten.
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Hans de Wilde, Zetten
Oudste lid ‘de Rijnstreek’
Geinterviewd door Wim Grooters
Je zou bijna denken dat hij zelf
regelmatig van de koninginnegelei
snoept. 81 jaar is hij inmiddels, maar
nog steeds imkert hij met heel veel
plezier. Er staan vier volken bij hem in
de achtertuin van zijn mooie woonhuis
in Zetten. Een gesprek met Hans de
Wilde gaat vooral over zijn eerste
imkerervaringen en het reizen met de
bijen in de jaren zestig. Prachtige anekdotes en oude imkerwijsheden komen
over tafel. Hierbij zijn verhaal.

Hans de Wilde en
echtgenote Ro bij
de bijen.

“Het was nog in mijn studententijd in
Wageningen toen ik met bijen in aanraking kwam; dat moet omstreeks 1955
geweest zijn. Ik had een studentenvriendinnetje dat imkerde. Mijn eerste
volk kreeg ik van haar. Het vriendinnetje raakte al snel uit beeld, maar
het houden van bijen heb ik niet meer
afgeleerd. In 1961 werd ik lid van de
NBBV; in 2011 heb ik mijn schildje
voor 50-jarig lidmaatschap ontvangen.
Ik ben een praktisch imker; koninginnenteelt of dergelijke bijzondere methodes zijn aan mij niet besteed. Maar ik
probeer de bijen wel zo goed mogelijk
te verzorgen. ‘Imker goed, bijtje zoet;
imker nalatig, bijen kwaadaardig’ is
zo’n wijsheid waar ik me door laat
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leiden. ’s Winters onderhoud ik mijn
kasten en bereid ik me voor op het
bijenseizoen. Vakanties plan ik bewust
rondom activiteiten die in de bijenvolken gedaan moeten worden. Mijn
vrouw Ro ondersteunt me hierin sinds
ons trouwen in 1968, zij is mijn
‘bijenmaat’. Ro helpt bij het reizen, het
sjouwen van de kasten, het slingeren
van de honing en de verkoop ervan. En
Ro heeft een handig verplaatsbaar ‘stalletje’ ontworpen en gemaakt, dat we in
de winter over de kasten zetten, waardoor ze enigszins beschut staan voor
regen en sneeuw.
Van rijksbijenteeltconsulent Laban heb
ik het vak geleerd. Als je een probleem
had, dan belde je hem op en kwam hij
langs om je te helpen; dat kon nog in
die tijd. Maar soms had ik ook wel zo
mijn bedenkingen bij zijn methodes.
Zo had ik in het begin eens bultbroed.
Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik
heb Laban gebeld; hij zag dat het een
darrenbroedig volk was. Hij sloeg alle
twintig ramen af, wachtte vijf minuten
(meer tijd had hij niet) zodat de snelle
vliegbijen terug konden vliegen. En
toen trapte hij de rest dood. “Waar gehakt worden, vallen spaanders”, aldus
Laban en hij liet me verbouwereerd
achter.
In de jaren zestig reisde ik veel met
de bijen. In het voorjaar ging ik altijd
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naar het fruit in de Betuwe. Zo stonden ze in het vroege voorjaar altijd in
Lienden bij de Kock in een hoogstam
kersenboomgaard. Voor de bestuiving
werd ik door hem in natura uitbetaald.
De kersenbomen werden ‘geveild’,
met uitzondering van sommige bomen
die een witte ring hadden, die waren
voor eigen gebruik. De opbrengst van
één zo’n boom was voor mij; moest ik
de kersen eerst nog wel plukken! En
als het weken achtereen geregend had,
waren de kersen al beschimmeld in de
boom en kon ik wel fluiten naar mijn
‘stageld’. Ik reis nog steeds naar het
fruit, maar nu is het zo’n ‘industriële
bongerd’, alles laagstam, onder plastic
zeil tegen de oogsttijd en er wordt ruim
gespoten voor en na de bloei. Ik vind
het nu niet meer zo leuk.
Na het fruit kwam het koolzaad, waar
je altijd veel honing vandaan haalde.
En daarna meestal naar de linde. Een
bevriende tuinbaas, Willem Grotenbreg,
destijds chef van de tropische kas op de
Dreijen in Wageningen, was geboren in
de omgeving van Steenderen. Hij wees
me op de prachtige wegbeplantingen
met linden die daar stonden op vochtige
IJsselklei. Bij mooi weer was een goede
oogst verzekerd. Met zijn hulp kwam
ik terecht bij een boer waar ook een
andere jonge imker profiteerde van die
mooie dracht. In een gesprek met deze
collega pochte die: “Mijn bijen zullen
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nooit verhongeren”. Wat was het geval?
Op de dekplank had hij altijd een partij
afgedankt snoepgoed, pepermunt en
zuurstokken van een relatie die in een
zoetwarenfabriek werkte om zijn bijen
bij te voeren. De eerste keer nadat ik
met mijn bijen aan die lindelaan was
geweest, kwam ik thuis met een flinke
hoeveelheid honing. Maar de honing
vertrouwde ik niet, die smaakte naar
pepermunt. Ik vreesde dat mijn bijen op
rooftocht waren geweest in de kasten
van de buurman…… Gelukkig leerde
ik snel over de ware aard van lindehoning met die speciale muntsmaak.
Overigens was Willem ervan overtuigd
dat zelfs het gebruik van goedkope
suiker de imkerij geen materieel gewin
zou brengen. Zijn lijfspreuk is me
altijd bijgebleven: Wie zijn geld wil
zien verstoev’n, moet hold’n bie’n en
doev’n!’
Ik heb ook wel naar de akkerdistel in
de uiterwaarden van de Waal gereisd;
met name bij de klei-afgravingen had je
prachtige gronden met een grote rijkdom aan bloemen (distel, kruizemunt,
kattenstaart en dergelijke); niet alleen
voor de bijen een geweldig gebied,
maar ook voor de vogels. Want vogels,
dat is een andere hobby van mij; al
jaren help ik bij het ringen van vogels.
Bloemrijke uiterwaarden zijn er tegenwoordig niet meer. Alles wordt begraasd door de grote grazers; er blijven

geen kruiden meer over. Dat is slecht
voor de bijen en de broedvogels. Heel
jammer.
Ik ging ook wel naar de hei op de
Veluwe, maar het meest bijzonder was
de zeeaster in het Westelijk havengebied van Amsterdam. De zeeaster
bloeide in september nog na de heide.
Dat was een geweldige dracht. In mijn
studententijd kwam ik een keer met
enorm zware kasten, die ik toen samen
met Dick Louters in het oude ‘Bijenhuis’ aan de Churchillweg geslingerd
heb. Dick werkte op het Bijenhuis; hij
kon zijn ogen niet geloven, zoveel
honing! Het hield maar niet op!
Zoveel als vroeger reis ik nu niet meer
met de bijen. Regelmatig wordt mij
gevraagd wanneer ik stop met het houden van bijen. Ik ben nu de 80 gepasseerd. Het wordt er niet gemakkelijker
op. Op een gegeven moment kun je het
niet meer. Maar ik heb nog wel steeds
plezier in de bijen. En misschien blijven
we zo nog een poosje gezond.”
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Henk Oosterom, Zetten
Ik ben opgegroeid in dat deel van ZuidHolland dat men het veenweidegebied
noemt. Wij woonden langs de Oude
Rijn, op de overgang van klei-op-veen
gronden naar het laagveengebied.
Bomen en natuurgebieden zag je bij ons
niet. We beschikten over een boomgaard met daarin twintig fruitbomen. In
mijn jeugd is daar eenmaal een zwerm
in een boom gesignaleerd. In de tweede
klas van de lagere school werd het nut
van de bijen in een les kennis-van-denatuur behandeld. Het werkstuk heb ik
nog in mijn bezit. Toen ik in de jaren
zeventig in Wageningen werkte, had de
personeelsvereniging een uitje georganiseerd naar de ‘Ambrosiushoeve’ in
Hilvarenbeek. Het verbaasde mij dat je
bij een open kast kon staan zonder enig
risico te lopen. Vervolgens ben ik er
veel over gaan lezen, heb ik een cursus
gevolgd en uiteindelijk een bijenvolk
aangeschaft. Fruitdracht was er genoeg
in de Betuwe en in het najaar konden de
bijen genieten van de heide in het nationaal park De Hoge Veluwe. In de zomer
was er een sterke ontwikkeling van
het bijenvolk, wat jaarlijks leidde tot
twee zwermen van het productievolk.
Door met de bijen naar de heide te
gaan, werd de uitbreiding van het aantal
volken enigszins getemperd. De honing
was zeer in trek en om aan de vraag te
voldoen benaderde ik imkers die met de
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honing omhoog zaten. Dat gaat tot op
de dag vandaag nog net zo.
Bijenhouden in de tropen heeft ook
mijn belangstelling: altijd zon, geen
winterperiode, dus …. het hele jaar
rond honing slingeren. Enkele malen
ben ik afgereisd naar Haïti om daar te
bekijken wat mogelijk is aangaande
bijenteelt. In plaats van regen kennen
ze daar alleen maar droogte; de zomerperiode is een drachtloze periode en
enkel in de dalen en langs beken blijft
het land het gehele jaar groen. Toch
hebben we in de jaren negentig vijftien
bijenkasten verscheept om samen met
een vriend in de hoofdstad Port-auPrince op het terrein van een tehuis
voor weeskinderen een bijenstand op te
zetten. Binnen de werkgroep
‘Honing voor Haïti’ hebben we als
imkers ons altijd ingespannen om uit
de honingopbrengsten ieder jaar een
bedrag te kunnen overmaken voor dit
goede doel, tot op de dag van vandaag.
Enkele jaren geleden hebben we het
plan opgevat om de vervallen stal
van de Heerlijkheid Hemmen in oude
glorie te herstellen. Na veel gesteggel
is het uiteindelijk gelukt om achter het
eveneens nieuw opgestarte streekinformatiecentrum ’t Pakhuis’ aan de
Boelenhamsestraat een nieuwe bijenstal
te realiseren, die nu de naam draagt
‘Achter de Wilgen’. Rondleidingen
worden daar verzorgd voor volwas-

senen en scholieren. Informatie is
aanwezig op de aangebrachte panelen.
Tevens kunnen bezoekers een bijenvolk
observeren via een vitrine, aangebracht
in de zijkant van de stal, en zo het doen
en laten van een bijenvolk bewonderen.
Alles is vrij toegankelijk, weliswaar op
eigen risico.
Van alle panelen in de stal vind ik de
plaat met een lengtedoorsnede van de
honingbij de meest indrukwekkende.
Daarop is te zien hoe de bloedsomloop,
de ademhaling, het zenuwstelsel en het
spijsverteringsstelsel in elkaar zitten.
De bij beschikt ook over kammen. Eén
aan elke voorpoot, de sprietenkam,

en één aan elke achterpoot, de stuifmeelkam, waarmee ze voortdurend
bezig is om zich van stuifmeel te
ontdoen. Als de bij vliegt is de grote
vleugel vastgehecht aan de kleine
vleugel, waardoor een groter draagvlak
ontstaat. Onbegrijpelijk dat dit allemaal
werkt. En zo zijn er nog veel meer
weetjes, die ons versteld doen staan.
Wie is in staat om zo iets te maken?
Deze vraag houdt mij na zoveel jaren
imkeren tot op de dag van vandaag nog
steeds bezig.
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Henk Oosterom bij
zijn paneel van de
lengte-doorsnede
van de honingbij in
de bijenstal van de
vereniging in de
Heerlijkheid Hemmen.

Jans Schepers, Wageningen
Mijn bijen staan in een hoek van de
tuin, waar ik hun ‘vliegverkeer’ niet
hoef te storen. Ik kan hun vliegactiviteiten daar, ook vanuit mijn huis,
wel goed volgen. Vooral in het voorjaar
is het leuk om te zien als de bijen op de
eerste krokusbloemen vliegen en met
oranje-geel stuifmeel op de vliegplank
landen. Dit voorjaar vlogen de bijen
massaal uit na de lange winterzit, juist
toen er op die mooie dag ook wasgoed
buiten hing. Ik had nog niet eerder
gezien hoeveel vlekken dat kan geven!
Zwermen probeer ik te voorkomen
door op tijd een kunstzwerm of veger
te maken. Als er dan toch door onvolledige controle een zwerm afkomt, merk
je dit natuurlijk het beste wanneer dat in
je tuin gebeurt. Een enkele keer ziet je
buurman of buurvrouw het nog eerder
en dan voel je je als imker wel wat in
je hemd staan. Maar och, zo lang die
buren maar niet meer klagen over ‘die’
bijen, dan valt dat ook nogal mee. Toen
vorig jaar één van de volken duidelijk
onvriendelijke bijen had, tijdens een
periode met weinig dracht, lieten
diezelfde buren weten dit helemaal
niet op prijs te stellen. Door dat volk,
zonder de koningin, te verenigen met
zachtaardige bijen is de vrede met de
buren gelukkig weer hersteld. Dat blijft
dus een belangrijk punt.
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In het algemeen vind ik een grote
honingoogst niet het belangrijkste van
het imkeren. Ik doe er dan ook betrekkelijk weinig moeite voor en ga maar
weinig reizen met de bijen. Afgelopen
jaar toch weer eens met drie volken
naar de Ginkel geweest en dan is het
toch schitterend om te zien hoeveel
honing die nijvere bijtjes, onder gunstige omstandigheden, binnen kunnen
halen. Dat lukt ze in de eigen tuin (op
droge zandgrond) niet, dus af en toe
dan toch maar een reisje maken.
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Jeroen Berg, Wageningen
Ik ben nog niet zo lang geleden met
bijenhouden begonnen. Als kind kwam
ik met bijen in aanraking toen op de
basisschool in groep 7 een imker kwam
vertellen over haar vak in het kader
van natuureducatie. Ik was er lyrisch
over en wilde alles weten; in de pauze
verklaarde ik ‘later als ik groot ben’
ook imker te willen worden, tot grote
hilariteit van mijn klasgenootjes die
allemaal brandweerman, autocoureur of
astronaut wilden worden.
Enfin, mijn ouders zagen één en ander niet zo zitten omdat ik tien jaar
oud en bijzonder onhandig was, dus
deze vroege interesse werd in de kiem
gesmoord. Tot ik, ruim twaalf jaar
later, op de universiteit de kans kreeg
het keuzevak ‘honeybee research’ te
volgen, georganiseerd door bijen@wur
in samenwerking met een professionele imker (Johan Calis). Tijdens deze
cursus, waarin we naast veel informatie over het leven van de bij en het
varroa-onderzoek, ook de kans kregen
een echte bijenkast te zien en ons eigen
potje honing te slingeren, kreeg ik de
smaak te pakken. Direct meldde ik me
dus aan voor de basiscursus bijenhouden, waar ik van Henk Kok (theorie) en
Rob Plomp (praktijk) alles leerde wat
een beginnend imker moet weten. In het
najaar van 2011 legde onze jaargang het
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examen af, allen met goed gevolg.
In de tussentijd had ik, samen met mijn
imkermaatje Jolijn, al twee volkjes
weten te bemachtigen: het eerste was
een zwerm die ik zelf geschept had uit
een heg nabij het onderzoeksterrein van
bijen@wur. Dat was al mijn tweede
poging om een zwerm te scheppen,
nadat een eerste poging jammerlijk
mislukt was; dat was een zwerm hoog
in een boom, die ik staande op een instabiele ladder probeerde te scheppen…
dat had ik niet erg handig aangepakt.
Het tweede volkje kreeg ik van Tineke
Brascamp namens de vereniging, als
welkomstcadeautje. Waarvoor nog mijn
hartelijke dank! Beide volkjes zijn te
bezichtigen op de stal in Bennekom,
waar ze nogal opvallen door hun
vrolijke onderkomen. Het leek ons
namelijk leuk de kasten niet in een
egale kleur te schilderen, maar ze blauw
met gele bloemen respectievelijk geel
met blauwe bloemen te maken.
Nadat beide volkjes hun eerste winter
(of mijn eerste winter, moet ik zeggen)
overleefd hadden, volgde het tweede
jaar, waarin we naar fruit en linde reisden, met ruim twintig (!) kilo heerlijke
honing als resultaat. Hiervan hebben
vrienden en (schoon)familie ontzettend
genoten, ze vragen regelmatig wanneer de volgende lading komt. Zes kilo
hebben we apart gezet om mede van
te brouwen, deze is nu bijna klaar om

te bottelen. Hopen dat dit jaar net zo’n
goede oogst brengt!
Dat reizen bleek nog niet zo makkelijk omdat Jolijn en ik geen rijbewijs
en (dus) geen auto hebben. En dat is
wel een handicap voor een imker; het
gezeul met kasten, raampjes en wat dies
meer zij, is op de fiets nogal een uitdaging. Voor het reizen kunnen we gelukkig samenwerken met andere imkers
zoals Hans van Heck. Dit maakt één en
ander ook een stuk gezelliger! Al met al
is het imkeren een enorm leuke hobby
gebleken en ben ik zeker van plan er
nog vele jaren mee door te gaan.
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Johan Bakker, Ede
Ik ben in Zetten-Andelst opgegroeid.
Mijn ouders hadden een huis met een
grote tuin grenzend aan een grote
boomgaard waarin het fruit nog met
lange ladders werd geoogst. In de
directe omgeving werd veel fruit
geteeld. Vlakbij was een grote kersenboomgaard met, in mijn herinnering,
enorm grote bomen. Tijdens de bloei
gingen we daar onder de bomen wandelen en werden duizelig van het omhoog
kijken naar de kersenbloesem. Tijdens
de oogsttijd mochten we kersen rapen
en mee naar huis nemen.
Mijn eerste herinnering aan honingbijen, ik was ongeveer vijf jaar oud,
was een grote bijenzwerm in een conifeer in de tuin van onze buren. Die
zwerm was afkomstig van een volk van
Hans de Wilde, een buurman die een
paar huizen verderop woonde. Hans
heeft die zwerm geschept en verteld
over de bijen. Het scheppen van de
zwerm en het bijenverhaal maakten een
diepe indruk. Ik ben daarna dagen bezig
geweest met een verzameling potten,
voorzien van geperforeerde deksels,
gevuld met wat bloemen en één bij in
de hoop dat de pot zich met honing zou
vullen. De verkoop van deze potten liep
niet zo best maar mijn grootvader heeft
toen bij vooruitbetaling al het eerste
potje honing afgenomen. Hij vond het
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niet erg te moeten wachten omdat er
maar één bij in de pot zat. Mijn honingproject mislukte maar de interesse voor
honingbijen ging niet meer weg.
In de jaren daarna heb ik bij Hans de
Wilde kunnen zien hoe het wel moest.
Ik mocht meekijken bij controles en bij
het oogsten van de honing. Ik leerde op
de hei dat bijen feilloos de dunne stukken stof tussen de ribbels van een
strakke ribfluwelen broek kunnen
vinden en dat het oogsten van de heidehoning heel veel werk is.
Ik denk dat ik in 1974 van Hans de
Wilde mijn eerste bijenvolk kreeg. Het
volk groeide snel en kwam goed de
winter door. Van mijn ouders had ik het
boek ‘Bijenhouden met succes’ gekregen en goed doorgelezen. Daarin stond
bijvoorbeeld waarom en hoe je een
kunstzwerm moest maken. Ik hoefde
alleen maar de koningin met wat bijen
uit de kast te halen en in een andere
woning te stoppen. In de praktijk bleek
het lastiger. Het zoeken duurde lang en
hoe langer ik bezig was hoe bozer de
bijen. Ik vond de koningin uiteindelijk
op mijn arm. Daarna was de kunstzwerm snel gemaakt en klaar om
mee naar huis te nemen. In de daarop
volgende jaren ging het steeds beter,
de honingoogst en het aantal volken
namen toe. Ongeveer 1978 werd ik
lid van de bijenhoudersvereniging in

Wageningen en bezocht ik in het entomologiegebouw bijeenkomsten waar
ik me erg jong voelde tussen de (veel)
oudere, sigarenrokende, imkers.
De mogelijkheid om honing te oogsten
had ook mijn broer enthousiast gemaakt
voor bijen. De tuin van onze ouders
werd wat klein voor het aantal volken,
dus werd op een gegeven moment een
groot deel van onze volken verhuisd
naar een fruitbedrijf (de Fliert) in de
buurt. Toen dat fruitbedrijf ophield zijn
we met onze bijenstal verhuisd naar een
andere boomgaard bij Zetten.
Onze oudste zoon Sietse is enthousiast
begonnen met het houden van en vertellen over bijen, wat ik heel leuk vind.
Na het rooien van de boomgaarden en

het verdwijnen van drachtplanten rond
onze bijenstal in Zetten hebben onze
bijenkasten onderdak gevonden in de
bijenstal bij het Cultuur-, Natuur- en
Milieueducatiecentrum (CNME) in
Hemmen en de bijenstal bij ‘Het Bijenhuis’ in Wageningen. Bij mijn moeder
in de achtertuin blijven twee volken
‘voor de gezelligheid’.
De manier waarop de bijen communiceren, zichzelf organiseren, reageren
op hun omgeving en de seizoenen blijft
boeien ook na bijna veertig jaar. Het
houden van bijen zorgt ervoor dat je de
omgeving op een heel andere manier
gaat bekijken, je binding met de natuur
wordt er sterker door. Het bijenhouden
is een verslavende hobby.
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Johan Bakker met
zijn zoon Sietse
(ook imker) in de
bijenstal van de
vereniging in
Wageningen.

Joost Backx, Wageningen
Op 4 april 2012 rijd ik met een kast met
daarin een aantal ramen vol bijen en
een koningin met een ‘wit kroontje’ van
Lelystad naar Wageningen en plaats de
bijen in mijn moestuin. Ik ben ineens
imker en voel me verantwoordelijk
voor een hele grote kroost.
Het begon allemaal tijdens de koffie
op het werk. Als bioloog ben ik al lang
gefascineerd door de complexiteit en
sociale organisatie van een bijenvolk.
Ik sprak met een collega over zijn
hobby imkeren, werd enthousiast en
hij nam me mee naar zijn volken in de
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heemtuin van koffie- en theeschenkerij
‘Wind in de Wilgen’ in Lelystad. Zijn
enthousiasme, de constatering dat bijen
goed in een tuin gehouden kunnen
worden zonder dat ze overlast veroorzaken en omdat 2012 het jaar van
de bij was, deden mij besluiten ook zelf
bijen te gaan houden in mijn moestuin
op de Eng. Mijn collega gaf aan in het
voorjaar wel een volkje Carnica Hofmann van Spiekeroog eiland beschikbaar te hebben voor mij en dat hij me
wel wilde begeleiden en coachen als
startend imker. Een cursus heb ik (nog)
niet gevolgd. We spreken nu over begin
2012. Ik stort me vol enthousiasme in
boeken en op internet, koop bij ‘Het

Bijenhuis’ een mooie hardhouten
behuizing en bezoek op 28 maart 2012
de ALV van bijenhoudersvereniging
‘De Rijnstreek’. Daar trof ik een
bekende van de schaatsvereniging met
al 30 jaar imkerervaring en ook hij
biedt aan als coach mee te willen
helpen bij de start van mijn nieuwe
hobby. Niets kan mij dus nu nog tegenhouden.

gaan slingeren. Niet alleen thuis maar
ook bij familie, vrienden en medemoestuinders valt de honing in goede
smaak. Imkeren is voor mij een hobby
van vriendschappen en ik houd ervan
mijn volkjes goed te verzorgen. Ik was
dan ook blij toen ik bij de eerste mooie
zonnige dagen in maart dit jaar uit
beide kasten mijn bijen hun reinigingsvlucht zag uitvoeren.

De bijen doen het goed nadat ze op 4
april in mijn tuin zijn gezet. Het volk
neemt snel in omvang toe. Eind mei
vang ik de koningin en plaats deze met
een deel van het volk in een nieuwe
kast. Nu heb ik twee volken te
verzorgen. Ook mijn mede-moestuinders zijn geïnteresseerd en vragen
herhaaldelijk hoe het gaat met deze
bezige bestuivers van hun groenten
en fruit. Ze beloven geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Peter, al bijna 80 jaar en dagelijks op de
tuin, voorziet elke dag zijn zogenaamde
‘bijenbar’, een drinkschaaltje voor de
vogels, van nieuw water en meldt dat
soms wel zestig bijen tegelijk bij hem
komen drinken en dan op weg gaan
naar mijn kast. Begin augustus oogst
ik mijn eerste eigen honing en samen
met mijn zoon slingeren we ongeveer
elf liter vloeibaar goud die heerlijk fris
smaakt. Ook hij is enthousiast over dit
wonderlijke succes en vraagt tijdens de
winter herhaaldelijk wanneer we weer
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Kees Sparreboom, Zetten
Recept voor het kweken van imkers
Bijen zijn helemaal in tegenwoordig.
Zeker na vorig jaar met het ‘JAAR
VAN DE BIJ’.
Maar waar begin je als jij je kennis wilt
overbrengen?
Begin gewoon.
Je nodigt een kind uit als je de bijen
gaat ophalen van bijvoorbeeld de hei.
Je luistert daar eerst samen naar de
burlende herten.
Dan laad je de auto vol.
En je vraagt hem of hij zich wil opvouwen op de achterbank boven de kasten.
Als je elkaar 25 jaar later weer ontmoet,
is dat het eerste waar hij over begint.

Geef een zwerm weg aan kinderen die
zo ondernemend zijn dat ze zelf een
bijenkast hebben bemachtigd.
(Eén van deze kinderen is inmiddels
dierenarts, zijn broer is politieagent.)
Maar het meest eenvoudig is:
Vul een Apideakastje met voer voor
drie weken.
Leg op dit voer een stukje krantenpapier.
Doe een soeplepel bijen uit een honingkamer via de onderkant in het Apideakastje.
Laat het kastje twee uur en maximaal
een dag staan.
Natuurlijk gaan de bijen bruisen.
Voeg een jonge, onbevruchte koningin
toe. Koninginnen van twee dagen of
ouder invoeren met een invoerkooitje.
Laat het geheel twee dagen harmoniseren. Dien tweemaal per dag een
spuitje water toe met de bloemenspuit.
Benodigdheden voor twee personen
1 kastje, bijvoorbeeld Apidea
Een soepbeker bijen
1 zachtaardige koningin
1 kind (kleinkind, buurkind, schoolkind,
kind van vrienden of kennissen)
Een enthousiast verhaal
Toestemming van de ouders
Vertrouwen in de goede afloop
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Breng op de avond van de tweede nacht
het kastje naar de tuin van je kwekeling.
Ik bedoel het kind dat jij enthousiast
gaat maken voor bijen.
Laat hem of haar er in kijken, veilig
door het plexiglas bovenkantje.
Vertel over het stuifmeel dat binnenkort
te zien is aan de achterpootjes.
Wijs bomen en struiken aan waar morgen op gevlogen zal worden.
Vertel over de verkenningstochten van
de koningin.
En over haar bruidsvlucht vanaf de
vijfde dag.

Bekijk twee weken later samen de
eitjes, de jonge larven en het uitbouwen
van de raat.
Haal na drie weken de bijen weer op.
Geef in de weken daarna een minipotje
honing en vergeet niet erbij te vertellen
dat deze honing door de eigen bijen is
verzameld.
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Meester Kees geeft
uitleg over bijen
aan zijn basisschoolkinderen.

Leon Verdonschot, Wageningen
Ik was zo’n jaar of dertien toen ik voor
het eerst een bijenzwerm zag. Onderweg in ons dorp kwam ik er per toeval
middenin terecht. Nog steeds herinner
ik me het gevoel van die indrukwekkende ervaring! Toen de zwerm
uiteindelijk in een boompje ging
hangen heb ik er een zakdoek bij
geknoopt, want ik had ooit gehoord dat
op die manier de zwerm automatisch je
eigendom werd! De plaatselijke drukker, waarvan ik wist dat die imker was,
heeft deze zwerm voor mij geschept.
Ik kreeg van hem een korf en had toen
mijn eerste bijenvolkje. Mijn oom, die
in zijn jonge jaren ook bijen had, heeft
mij vervolgens begeleid bij het
imkeren. De fascinatie was geboren!
Maar ja, dan ga je het huis uit. Je woont
op kamers en hebt het druk met totaal
andere zaken. Totdat je uiteindelijk
weer in rustiger vaarwater komt. Je hebt
werk en uiteindelijk ook een huis met
een mooie tuin. En dan opeens komt dat
gevoel: ik wil weer bijen! Op dat
moment ben ik reeds een stevige
veertiger en schrijf me in voor de
beginnerscursus bijenteelt. Nog geen
twee maanden later heb ik weer een
nieuw bijenvolkje!
Het ging toen goed met imkeren met
regelmatig mooie honingoogsten. Tot
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zo’n zes jaar geleden…De gezondheid
van mijn bijen ging achteruit en uiteindelijk overleefde het laatste volkje
de winter niet. Een grote teleurstelling.
Gelukkig kan ik nu melden dat ik dit
jaar een nieuwe start kan maken,
dankzij mijn collega-imker. Van hem
krijg ik een gezond nieuw volkje,
waarmee ik me weer volop kan gaan
storten in een fascinerende hobby.
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Marleen Boerjan, Wageningen
Als je als klein meisje altijd al samen
met je vader in de tuin of schuur aan het
werk was, dan is het niet verwonderlijk
dat je ook eens mee ging naar de
boerderij van De Hullu waar, in mijn
beleving, een grote bijenstal stond.
Izaak de Hullu was in ZeeuwsVlaanderen depothouder van de bijenvereniging en daar kocht mijn vader
zijn eerste ‘bijenspullen’; de kasten
werden uiteraard zelf gemaakt, niet te
tillen spaarkasten, dat wel.
Dat bijen weleens konden steken werd
elk weekend weer duidelijk: mijn vader
met een dik oog en ik dikke opgezette
vingers. Gelukkig na een jaar was dat
voorbij, sindsdien is de interesse gebleven. Elk voorjaar weer de belevenis
dat het volk na een winterrust weer tot
leven komt en zomaar een bak met
kunstraat in één of twee weken volledig
uit kan bouwen is een feest dat blijft.
Een ervaring die ook is gebleven is dat
je bijenhouden nooit alleen doet. Bijenhouden doe je met andere imkers door
te reizen, honing te slingeren en kennis
uit te wisselen. Een prettige bijkomstigheid is dat de meeste imkers,
en ik dus ook, eigenwijs zijn en zo hun
eigen ideeën hebben. Hierdoor is er
altijd discussie en worden er ervaringen uitgewisseld op een bijenmarkt,
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studiedag of afdelingsvergadering.
Kortom voor mij betekent imker zijn op
de eerste plaats, genieten van de activiteiten in het bijenvolk. Op de tweede
plaats, maar even belangrijk, vind ik het
samenwerken met andere imkers.

Tellen van varroamijten om
infectiedruk te
bepalen.
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Martien Beek, Wageningen
Op een bovenhuis in Amsterdam ben ik
opgegroeid en bracht de zomervakanties door in Ommen, waar mijn ouders
een zomerhuis op de hei hadden.
Honing haalden we bij een oude
magere imker, de heer Braam op de
Besthmenerberg, die mij en mijn zusje
verkleed als marsmannetjes de bijenvolken liet zien. Van bijenhouden in
Amsterdam was toen geen sprake, iets
wat de stadsimkers nu heel anders zien.
Ik ging naar Wageningen om plantenveredeling te studeren en daar kreeg
ik in 1972 mijn eerste bijenvolk van
Marinus Post dat gehuisvest zat in de
‘MP1’ kast, die waarschijnlijk net zo
oud was als Marinus zelf, een hoog
bejaarde imker die vroeg of ik jeugdlid
wilde worden. Ik werd dus lid van ‘De
Rijnstreek’. Trots werden de bijen aan
vrienden getoond die na een achtervolging tot in de rogge toch maar van
deze hobby afzagen, behalve Ton van
Gastel waarmee ik nog steeds met de
bijen naar de linde en de hei reis. Een
bijzondere tijd volgde.
Met ‘De Rijnstreek’ gingen we met een
uiterst gammele grote vrachtauto met
vaak lekkende kasten naar het fruit in
de Noordoostpolder, de moerasandijvie
op de Knardijk, en het koolzaad in de
Flevopolder die Ton en ik terplekke in
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een tent slingerden. De honing vond
uitstekende afname van Pee Pastnakel,
nu de biologische winkel Buys & Ko in
Wageningen.
Ik vertrok met de familie naar Brazilië,
waar bijen niet voor niets de bijnaam
van ‘killer bee’ dragen. Na één bezoek
aan een imker wist ik dat dit geen leuke
hobby zou worden, en pas na dertien
jaar buitenland ben ik in Wageningen
weer opnieuw begonnen.
Het is een fascinerende hobby die nooit
saai is. Ieder seizoen is anders. Zoveel
imkers, zoveel methoden van bijenhouden, en bijen doen vaak net niet waarop de imker hoopt. Het reizen brengt
me naar plekken waar je kunt genieten
van de natuur. Uitbundig bloeiende
boomgaarden, uiterwaarden, uitgestrekte heidevelden….. Vroeger hielp
mijn vrouw Ineke mee, maar zij bleek
overgevoelig te zijn voor bijensteken,
zodat die hulp beperkt blijft tot de oogst
en verkoop, en ook dochter Floor helpt
enthousiast.

Martien Beek
(links) op reis naar
de heide met zijn
imkervriend Ton
van Gastel.
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Martin Verstegen, Wageningen
Ik ben opgegroeid op een boerderij in
een dorp, Helden-Beringe, aan de Limburgse kant van de Peel. Als kind zag ik
dat in een schoorsteen van ons huis een
volk bijen woonde. Tijdens de zomermaanden kwam daar meer dan eens
een zwerm van af. Met mijn broer heb
ik die toen gevangen maar ze overwinterde niet. Ik heb dat verhaal weleens
aan de kinderen verteld. Een aantal
jaren geleden maakten zij zich zorgen
dat ik na mijn pensionering misschien
in een groot zwart gat terecht zou komen. Zij gaven me toen een kast en
de kleinkinderen vertelden daarbij dat
ik daar bijen in moest stoppen. En ze
vertelden ook dat ik over de bijen moest
gaan leren. Dat heb ik dus gedaan. Dat
was het beste cadeau dat ik in jaren heb
gekregen. En gelukkig kreeg ik een zeer
goede mentor en een mooie plaats om
bijen te houden.
Het is een geweldig mooie hobby en
super interessant om beter te leren
begrijpen hoe deze dieren overleven.
Jammer dat aan de Haarweg niet zo
veel dracht is. Er is echter genoeg om
ofwel voor studenten ofwel voor
familie wat honing te hebben. Het
mooiste is echter als je ziet dat ze de
winter goed doorgekomen zijn en dat
ze weer volop actief zijn. Bijen hebben
een zeer interessante manier gevonden
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om te overleven als groot volk rond
een koningin. Gelukkig is er de laatste
jaren heel veel belangstelling voor bijen
en hun functie in onze wereld. Ook in
onderzoek komt er voor het bijenleven
steeds meer interesse want er is hieraan
nog zo veel interessants te onderzoeken. Anders dan bij de landbouwhuisdieren is de bijenhouderij veel
minder gestandaardiseerd. En wellicht
kan door resultaten van onderzoek de
bijenhouderij aan nog meer mensen
plezier geven. Ik vind het een geweldig mooie en zeer interessante hobby
en ben zeer blij dat ik het bijenhouden
opgepakt heb. Ik hoop dat één van de
jonge familieleden dit ook gaat doen.

Martin Verstegen
voor zijn bijenflat.
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Paul van Wijk, Wageningen
Pas drie jaar geleden ben ik begonnen
met bijenhouden. Ik heb nu twee bijenvolken en hun kasten staan naast ons
huis in de Wageningse uiterwaarden.
Bijna dagelijks kijk ik met plezier hoe
het met hen gaat.
Mijn eerste bijenervaring dateert uit
mijn studententijd. Ik kwam toen in
contact met bijen via vrienden die
enthousiast vertelden over het vak
bijenteelt en ook zelf bijen hielden. Ik
herinner nog goed de spanning toen ik
mee hielp een zwerm bijen te vangen.
Sindsdien heb ik altijd de stille wens
gekoesterd zelf bijen te hebben. Dat
is er nooit van gekomen, tot drie jaar
geleden. Een bevriende stadsimker uit
Delft gaf me op mijn vijftigste verjaardag een jong Buckfastvolk cadeau
in een zesramer. Meer kennis dan wat
ik in mijn studententijd had opgestoken
had ik niet, maar met hulp van de ervaren imker Jan Cees Riphagen lukte het
me om een hobbyimker te worden.
Doordat de bijenkasten van Jan Cees
in de buurt van ons huis staan, kwam
ik met hem in contact. Ik heb veel van
hem geleerd. Met zijn advies en steun
lukte het om het jonge volk te laten
groeien en met succes de winter door te
krijgen. Wat was de eerste geslingerde
lentehoning een feest!
78

In mijn tweede jaar als imker heb ik een
imkercursus gevolgd. Ik geef toe dat ik
niet alle lessen heb gevolgd. Ik zie mezelf dan ook nog niet als een volleerde
imker. Een kunstzwerm kan ik nog niet
maken en een zwerm vangen heb ik
nog niet gedaan. De tijd zal het leren.
Door de cursus heb ik een tweede volk
gekregen dat als kunstzwerm tijdens de
cursus was ‘geveegd’. Nu staan de twee
groen geverfde simplex kasten in een
kleine boomgaard bij de zomerdijk in
de Wageningse uiterwaarden.
Ik merk dat ik met de jaren steeds meer
geniet van mijn bijen. Het is fascinerend dat in de winter de bijen in hun
kast een wolkje van warmte in stand
houden terwijl de kast bedekt is met
sneeuw. De lente is pas echt in aantocht
als de bijen zoemen boven de bloeiende
sneeuwklokjes. Een zomerse dag is pas
compleet met een zwerm van in- en uitvliegende haalbijen voor de kast. En ik
heb geleerd dat voor de bijen het najaar
relatief vroeg begint omdat er begin
september geen bloeiende
planten voorhanden zijn om op te
vliegen. Voor mij is imkeren een mooie
manier om (nog) meer te genieten van
de seizoenen.
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Ron Tegelaar, Wageningen
Ruim 15 jaar geleden begon ik mijn
imkerhobby met het volgen van de
basiscursus. Dat was een goede start,
ik heb er veel geleerd. In de zomer na
de cursus kreeg ik mijn eerste volkje.
Spaarkasten had ik zelf gebouwd en een
zwerm kreeg ik van een medelid van
de vereniging. In mijn moestuin vond
ik een plek waar ik het volkje kon laten
uitgroeien tot twee volken die keurig de
winter doorgingen. Na de winter mocht
ik de volken vlak bij huis plaatsen, in
de particuliere boomgaard, waar nu huizen staan in de wijk De Boomgaarden.
Het leverde mij naast veel plezier veel
heerlijke voorjaars- en acaciahoning.
Door het bijenhouden ging ik anders
kijken naar planten en bomen. Ik kreeg
interesse welke bomen en struiken in de
wijk drachtplant voor mijn bijen zouden
kunnen zijn en wanneer ze bloeien. Ik
werd veel meer seizoenbewust. Destijds
woonde ik vele gezellige en leerzame
avonden bij van de vereniging. Ze
werden gehouden in een gebouwtje bij
het voormalige zwembad aan de Rustenburg.
Na een aantal jaren kon ik de bijenhouderij niet meer combineren met
andere tijdvragende activiteiten. Bovendien was ik overgevoelig geworden
voor bijensteken. De allergoloog
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waarschuwde mij geen steek meer op te
lopen. Ik deed met tegenzin mijn bijen
weg, maar de gereedschappen bewaarde
ik.
Drie jaar geleden kon ik het toch niet
laten. Ik bouwde weer een paar kasten
en kocht op een markt een volkje. Ik
kon het uitbreiden naar twee hoofdvolken en een jaar later konden ze
een bescheiden hoeveelheid maar wel
lekkere honing leveren. Helaas, ondanks voldoende voer en voor zover
ik weet adequate varroamijtbestrijding
liet de winter die volgde slechts lege
kasten achter. Met de varroamijt en de
toegenomen wintersterfte is het imkeren toch wat minder leuk geworden.
Na twijfel of ik wel verder zou willen
met de bijen ontving ik een bericht van
de vereniging: de penningmeester had
volken over en wilde deze overdoen.
Mijn twijfel was meteen weg en ik
nam contact op. Nu staan er weer twee
prima, sterke volken in mijn moestuin.
Goed ingewinterd en behandeld tegen
de varroamijt. Komend voorjaar hoop
ik voor het eerst te reizen met mijn
bijen, samen met mede-imkers naar het
fruit voor gezelligheid, bestuiving en
heerlijke honing.
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Sietse Bakker, Ede
Jongste lid ‘de Rijnstreek’
Ik ben nu vijftien jaar oud en woon
in Ede. Ik houd nu ongeveer vier jaar
bijen en ben in mei 2011 jeugdlid
geworden van de bijenhoudersvereniging ‘De Rijnstreek’ in Wageningen. Ik
was toen en ben nog steeds het jongste
lid van de verenging. Het bijenhouden
heb ik van mijn vader meegekregen. En
de interesse natuurlijk ook. Mijn vader
was pas acht of negen jaar toen hij met
bijenhouden begon.
Mijn eerste kennismaking met bijen
was gelijk een pijnlijke kennismaking.
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Ik kan het me niet meer herinneren
want ik was pas twee jaar oud. Mijn
vader, moeder en oma hebben het wel
vaak verteld. We waren bij mijn oma in
Zetten-Andelst - daar heeft mijn vader
al bijna veertig jaar een paar bijenvolken in de achtertuin staan - en we
moesten naar huis. Het was een warme
dag, ik had een t-shirt, een korte broek
en sandalen aan. Mijn vader had kort
daarvoor de bijenvolken gecontroleerd.
We kregen de opdracht iedereen gedag
te zeggen. Ik ben toen naar de achtertuin gegaan om netjes de bijen gedag te
zeggen…….door de bijen op de vliegplank te aaien en mijn hand in de kasten
te steken….. en dat vonden de bijen niet

zo leuk. En ik even later ook niet. Ik en
mijn vader hielden er een nachtje ziekenhuis (voor controle) aan over. Mijn
vader zegt steeds dat hij door mij heel
goed is geworden in het verwijderen
van bijenangels. De eerste jaren na ‘het
bijenaaien’ heb ik niet veel met bijen
gedaan. Behalve meehelpen met honingslingeren. Dat vind ik nog steeds
een van de leukste dingen van bijenhouden. In groep vijf moest ik een
spreekbeurt houden, dat ging natuurlijk
over honingbijen. Ik vulde gelijk 45
minuten van de les. Vanaf groep zeven/
acht ging ik steeds vaker meehelpen, afleggers maken en gewone controles uitvoeren. In groep acht kreeg ik het eerste
bijenvolk van mijn vader. Toen ik in de
eerste klas van de middelbare school
zat, heeft mijn vader mij (stiekem)
aangemeld bij de imkers-vereniging
in Wageningen. Wat ik overigens niet
erg vond. Ik vind het leuk om over
bijenhouden te vertellen. Ik heb al drie
keer voor de landelijke Open Imkerdagen in Wageningen bij ‘Het Bijenhuis’
gestaan. En ook een paar keer over bijen verteld in Hemmen bij het Cultuur-,
Natuur- en Milieueducatiecentrum.
Laatst heb ik samen met mijn vader
een presentatie over bijen gegeven bij
het RIVM, daar werkt mijn moeder. Ik
heb ook verteld over bijenhouden op
de basisschool van mijn broertje. Daar
hadden ze een project over imkeren en
ze wisten dat ik een imker was.

Momenteel hebben wij onze bijenvolken op drie plekken staan. Mijn
vader had eerst bijenvolken in de tuin
van mijn oma en in een boomgaard
daar dichtbij, dus ook in Zetten. Omdat
rond de boomgaard steeds meer bloemen en drachtplanten verdwenen en het
pad naar de bijenstal in de boomgaard
steeds modderiger werd, hebben we
de bijenvolken uit de boomgaard verhuisd naar de bijenstal bij het CNME
in Hemmen en de bijenstal achter ‘Het
Bijenhuis’ in Wageningen. Mijn oma
wil heel graag de bijenvolken in haar
tuin, voor de gezelligheid. Daar mogen
de bijenvolken dus niet weg. Ik doe
het bijenhouden met veel plezier. Het
is ook leuk om klasgenoten mijn bijenvolken te laten zien. Jammer genoeg
valt de honingoogst de laatste tijd wel
wat tegen, ongeveer tien kilo per kast
per jaar. Volgens mijn vader oogstte hij
vroeger meer omdat er toen veel meer
planten waren waarop de bijen nectar
en stuifmeel konden verzamelen. We
kunnen niet zelf alle geoogste honing
opeten dus verkopen wij ook honing.
Als vaste klant bijvoorbeeld hebben
we iemand die streekproducten en ook
honing op de markt verkoopt. Maar ook
mensen op het werk, leraren op school,
vrienden en familie vragen regelmatig
om een pot honing. Ik hoop het bijenhouden nog heel lang te kunnen
doen!!!!!! Genieten van honing, bloemen, fruit en een mooie natuur :-) .
83

Taas van Herpen, Wageningen
Mijn eerste imkerervaringen zullen van
een jaar of twintig geleden zijn toen ik
mee mocht kijken in de wrakke kasten
van een huisgenoot. Toen hij verhuisde
nam ik de boel over. Ik kon niet vermoeden dat de bijen direct en indirect
me later zoveel verschillende dingen
zouden laten meemaken.
De geur van voorjaarsdracht in de
stal. Volken naar de hei brengen op
een zwoele zomeravond. Een zwerm
scheppen op twaalf meter hoogte uit
een monumentale es. Het pand bijna in
de brand zetten bij het opsmelten van
een pan was, de vlammen al tegen het
plafond. Leuke contacten onderhouden
met de boeren waar ik bijen heb staan.
In Venezuela twee maanden passen op
een imkerij met geafrikaniseerde bijen:
met bijenkasten in de pick-up over
onbegaanbare wegen; honderd steken
dwars door handschoenen en broek,
tranen in je ogen van de alarmgeur van
de bijen; oorlog gadeslaan tussen een
volk honingbijen en angelloze bijen (de
laatste wonnen); woudhoning
ruilen voor bananen en bonen in de
dorpswinkel. Twee jaar in het diepe
als beroepsimker, met 200 volken
te beheren om medicinale honing te
produceren; reizen met de bijen naar
Zuid-Frankrijk voor overwintering van
kleine volkjes. Naar het droge noord84

oosten van Brazilië om een project
voor de houderij van angelloze bijen
op te zetten in een lokale gemeenschap.
Ontwerpen en maken van bijenhotels
voor solitaire bijen.
Maar altijd blijft voor mij de essentie:
de band die de bijen mij geven met
mijn omgeving: het meeleven met
seizoenen, weer, landschappen en
vegetatie, en de mensen die er wonen.

Taas van Herpen
voor zijn zelf ontworpen bijenhotel
in Wageningen.
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Tineke Brascamp, Wageningen

Tineke Brascamp
(links) samen met
haar collega imker
Anne Ruth Henkes.

Zo´n twaalf jaar geleden keerden
echtgenoot Pim en ikzelf terug naar
Wageningen. Allebei met op dat moment een baan in Wageningen. Waarom
daar niet ook gaan wonen nu alle kinderen het huis uit waren? Het allereerste huis waarmee de makelaar kwam,
had een behoorlijk grote tuin, iets wat
ik altijd al gewild had, en het huis paste
ons beiden als een oude jas. Die plek
werd het dus. We kwamen met een paar
katten, en dachten na wat er verder
voor dieren in die tuin mochten wonen.
Geiten vielen af, want ze zouden met
rondom grote taxushagen mogelijk
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door vergiftiging doodgaan. Ik had al
wat met bloemen en planten, misschien
dacht ik daardoor daarna aan bijenhouden?
Onbewust beïnvloed door ‘Het Bijenhuis’, heel dichtbij, waarvan het
opschrift mijn onderbewustzijn binnenkwam, zoals expres verspreide versbroodgeur in de bakkersafdeling van
de supermarkt? Inmiddels was ik met
vervroegd pensioen gegaan en maakte
plannen voor de volgende levensfase.
Het bijenidee maakte dat ik maar eens
naar ‘Het Bijenhuis’ belde en (bij
Marga naar later bleek) informeerde of
er ook cursussen bestonden.

Zo kwam ik terecht bij de basiscursus
van Henk Kok, waar een wereld voor
me openging. In de eerste plaats door
de theoretische lessen over iets waarvan
ik nog niets wist, maar waarin wel aanknopingspunten zaten naar kennis die
ik al wel had, wat biologie, een klein
beetje biochemie, wat botanie, altijd al
leuke vakken. Bovendien bleek Henk
een echte informatiehamster met een
ongelofelijke hoeveelheid literatuurkennis. Dit was kennelijk een hobby
waarin ik nog jaren dóór zou kunnen
leren! Dat, gepaard aan de fascinatie
die toesloeg bij de praktijklessen, heeft
gemaakt dat ik weldra wat monomaan
werd. Nog maar half op de hoogte in
bijenland werd ik voorzitter van ‘De
Rijnstreek’, werd ik vrijwilliger bij
wijlen Ed Pieterse in Maarn, de man
van Primorsky´s, kwam terecht in de
gidsengroep van ‘Het Bijenhuis’ en in
2009 in de redactie van het blad ‘Bijenhouden’. Allemaal nieuwe kennissen,
allemaal nieuwe kennis, en allerlei
activiteiten die met dat alles samen
hingen. Ik merkte dat men op
partijtjes met me over bijen begon,
ervan uitgaand dat ik toch geen ander
gespreksstof had. Zover is het met me
gekomen, maar ik werk eraan om daar
verandering in te brengen.

mijn eenzijdige gespreksstof bij uitstek
deskundig in de toegepaste erfelijkheidsleer van de honingbij. We gaan
samen een spannende toekomst
tegemoet, met de bijen, en katten,
kippen en de tuin, erbij.

Inmiddels zit ook Pim op cursus, heeft
zijn eigen volk hier in de tuin, en is
door samenloop van zijn eigen vak en
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Ton den Nijs, Wageningen
Enkele jaren geleden stond ik in
stille bewondering te staren naar een
prachtige vrouwenhandschoen op ware
grootte, samengesteld uit uitsluitend
bijenvleugels. Volstrekt doorzichtig,
zelfs bijna onzichtbaar! Het was dan
ook een kunststuk, museaal geacht door
het Centre Pompidou Metz in Frankrijk,
dat net de deuren had geopend in een
onwaarschijnlijk sierlijk gebouw van
vooral verlijmd hout en zeildoek waarin
drie rechthoekige dozen als museumzalen zijn gestapeld. Ik bedacht dat het
een giga-klus moest zijn geweest om
al die duizenden vleugeltjes aan elkaar
te lijmen maar eerst moest je genoeg
vleugels bij elkaar zien te verzamelen
waarvoor vele duizenden bijen nodig
zijn geweest.
Toen kon ik niet bevroeden dat ik nu,
drie jaar later, een volk van inmiddels
zo’n 30.000 bijen in de tuin zou hebben staan, zodat ik gemakkelijk zelf
zo’n handschoen zou kunnen fabriceren
gesteld dat ik daarvoor het geduld en de
kunde had die ik beide niet heb, helaas!
Mijn kennismaking met de imkerij
is te danken aan Martien Beek, ruim
veertig jaar geleden een studiegenoot
in de plantenveredeling aan wat toen
nog heette de Landbouwhogeschool,
nu Wageningen UR. Martien hield toen
al bijen en is dat nog steeds niet zat. Ik
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zat meer aan de plantenkant, ik heb me
nogal veel beziggehouden met onderzoek naar bestuiving en bevruchting
van diverse gewassen waarbij we de
bestuivers een beetje voor lief namen.
Vorig najaar zag ik Martien bij ‘Het
Depot’, de beeldengalerie in Wageningen, in de weer met zijn bijenkasten
waarvan de honing voor goud wordt
verkocht aan de kunstliefhebbers die op
‘Het Depot’ afkomen. Martien,
enthousiast als altijd: “Is dat niet iets
voor jou?”, wetend dat ik net was
gestopt met mijn onderzoeksbaan
vanwege het bereiken van een zekere
leeftijd. Daar moest ik even op kauwen….
De openingslezing van de jaarlijkse
cyclus van de vakgroep Entomologie
over bijensterfte trok me definitief over
de streep en ik kon me diezelfde avond
nog net aansluiten bij de beginnerscursus die Ernst de Jonge gaf in Hemmen.
Door het aanstekelijke enthousiasme
van Ernst ben ik mezelf inmiddels
steeds meer als een imker (in spe) gaan
beschouwen ondanks de diverse steken
die de dames van één van Ernst zijn
cursusvolken me toebrachten. Ik heb
me vervolgens aangesloten bij ‘De
Rijnstreek’ waar ik veel (oude) bekenden tegenkom…
Nu heb ik dus sinds enkele maanden
zelf een volk in de tuin, een Buckfastveger van Henk Oosterom. Geweldig

actieve bijen en toch heel raatvast en
zachtaardig, die maar blijven halen en
uitbreiden, met dank aan alle mooie
bloemrijke tuinen van de buurt. Voor
de acacia’s hoefden ze om te beginnen
alleen maar recht omhoog te vliegen
dus de start was al goed! En nu gaan we
bijna inwinteren, en de ondoorgrondelijke zelforganisatie van dit volk heeft
besloten alle darren eruit te pesten,
wat de dames met overgave uitvoeren.
En dan hebben we eind september ons
examen, en het is maar te hopen dat ik
het haal, dan ben ik eindelijk volwaardig lid van van de Wageningse afdeling
van NBV.

Tot nu toe vind ik het allemaal reuze interessant en spannend, maar ik voel wel
een zekere verantwoordelijkheid voor
die tienduizenden nijvere werksters die
toch afhankelijk zijn van hoe ik met ze
omspring: dat is nog eens duurzame
veeteelt! Ik ben vast van plan om het
niet bij dit ene volk te laten en
misschien ligt selectie door koninginnenteelt ook nog wel in het verlengde,
dan kan ik toch nog een beetje mijn
oude stiel blijven beoefenen.
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Wim Grooters, Wageningen
Het is 1 mei, de dag na Koninginnedag.
Het belooft een prachtige voorjaarsdag
te worden. Achter in onze tuin staan
mijn twee bijenkasten in een eenvoudige bijenstal. Voor de bijenstal heb
ik een bankje gemaakt van een in de
lengte doorgezaagde eiken boomstam.
Laat dit nou de plek in de tuin zijn waar
de zon ’s ochtends het eerst verschijnt.
Het is mijn lievelingsplek voor een
(verlaat) ontbijt in het weekend, een
kopje koffie of gewoon om even tot rust
te komen.
Ook vandaag zit ik er samen met mijn
vrouw te genieten van de zon, de koffie
en natuurlijk de bijen. En op zo’n
moment realiseer ik me weer waarom
ik nog steeds imker. Het is fascinerend
om de bijen af en aan te zien vliegen
met klompjes stuifmeel in vele tinten
geel en licht oranje. Voor mij is een
bijenvolk de ultieme samenvatting van
al het mooie dat de natuur te bieden
heeft!
Het is een drukte van jewelste. Mijn
Buckfast bijen hebben zich ondanks de
lange winter toch snel en goed ontwikkeld. Ik ben een kleine hobby-imker,
meestal heb ik niet meer dan één of
twee volken. Reizen met de bijen doe
ik niet. Meer volken wil ik niet in mijn
tuin hebben. Wil je met meer volken
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imkeren, dan moet je ook meer tijd
hebben. En die heb ik niet. Want naast
een drukke baan heb ik meer hobby’s,
stilzitten is aan mij niet besteed. Naast
het imkeren geef ik twee maal in de
week zwemles (diploma A) bij zwemclub De Rijn aan kinderen van vijf tot
zeven jaar. Verder ben ik een vervent
hardloper. In 2011 heb ik mijn eerste
marathon in Amsterdam gelopen; wat
een prachtige (en emotionele)
belevenis! Dit jaar hoop ik weer in
Amsterdam te kunnen starten.
Met zo weinig volken imkeren is
natuurlijk wel riskant. Maar de bijensterfte gaat aan mij gelukkig grotendeels voorbij. Natuurlijk wel eens
slecht uitgewinterd en ook wel eens
versterking ‘ingekocht’, maar in de
23 jaar dat ik imker slechts eenmaal
moeten constateren dat ik aan het eind
van de winter zonder bijen zat. Dat was
zo’n tien jaar geleden. “Dat is mooi”,
dacht ik toen, “ga ik wat anders doen”.
Ik had het ook wel zo’n beetje gehad
met die bijen. Maar de bijen hadden het
niet met mij gehad. Halverwege mei
streek er een zwerm neer aan de boeiboord van onze schuur, op anderhalve
meter afstand van de lege kast, die ik
nog steeds niet opgeruimd had. De
zwerm heb ik geschept en in een schone
kast gedaan. Sindsdien is mijn liefde
met de bijen wederzijds en onvoorwaardelijk.

De honingoogst is
binnen!
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Bijenhouden. Het is een fascinerende hobby die nooit verveelt. Dit boek gaat
over de imkers van de bijenhoudersvereniging “De Rijnstreek” in Wageningen
en omstreken. Zij laat de imkers aan het woord en geeft een bijzonder inzicht in
de manier waarop zij met hun (wilde) bijen bezig zijn. Fotograaf Guy Ackermans
heeft met zijn camera het enthousiasme van deze imkers nauwkeurig vastgelegd.
De vereniging “De Rijnstreek” werd in 1913 opgericht en bestaat nu honderd jaar
wat ook de aanleiding was om dit document te maken. Zij is een onderdeel van
de Nederlandse Bijenhouders Vereniging de NBV met hoofdkantoor in het Bijenhuis te Wageningen. Het boek “Bijen opnieuw belicht” begint met een historische
achtergrond. Echter, de makers van dit boek willen de lezer laten zien dat, ook in
deze soms voor bijen moeilijke tijden, bijenhouden met de tijd is meegegaan. Het
levert een prachtig kwaliteitsproduct van honing en draagt veel bij aan de
bestuiving van gewassen en wilde planten.
We hopen dat het boek veel lees- en kijkplezier zal geven en wellicht zijn er
lezers die door dit boek worden aangestoken (om in bijentaal te blijven) en
overwegen om een bijencursus te gaan volgen. Zij krijgen vanuit de traditie hun
eerste volkje aangeboden door de vereniging. Het is de beste manier om het
plezier in deze hobby te proeven, …..

