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INLEIDING
In dit boek maak je kennis met de wonderlijke wereld van de honingbij en
bijenhouden. De meeste mensen zijn onder de indruk van de complexe sociale
organisatie van een bijenvolk.
Toen ik als kind voor het eerst met imker Berend van de Brink uit Otterlo op stap
ging, wist ik nog niets over het concept van een bijenvolk als superorganisme. In
theorie is een bijenvolk onsterfelijk. Hoewel de individuen waaruit het bijenvolk
bestaat een kort leven hebben, heeft de kolonie door de voortdurende vernieu
wing de potentie eindeloos te overleven. Natuurlijk is het in de praktijk anders,
maar juist daar kan de bijenhouder het verschil betekenen en de overlevingskans
van een bijenvolk vergroten. Ik heb het altijd als een persoonlijke tekortkoming
gevonden als een van mijn bijenvolken doodging.
Honingbijen zijn wilde dieren die het beste gedijen zonder speciale vertroete
ling. Eigenlijk hebben we bijen nodig die zichzelf gezond kunnen houden. Maar
veranderingen in ons landschap hebben de honingbij afhankelijk gemaakt van de
mens. Verlies van een bloeiend landschap, bestrijdingsmiddelen en de komst van
de varroamijt zorgen ervoor dat honingbijen in Nederland niet meer in het wild te
vinden zijn. De mens op zijn beurt is weer afhankelijk van de bestuivingdiensten
die honingbijen leveren in de land- en tuinbouw.
De komst van de varroamijt heeft de relatie tussen mensen en honingbijen voor
altijd veranderd. Het overleven van de honingbij is afhankelijk geworden van het
ingrijpen van de imker. Hierdoor heeft de imker een grotere verantwoordelijkheid
dan ooit tevoren om de honingbijen te helpen overleven.
Onlangs is er veel discussie ontstaan over duurzaam bijenhouden. Voor mij is
het eenvoudig: het is de kunst van een imker om ervoor te zorgen dat zijn of
haar bijen op lange termijn kunnen overleven. Ik geloof niet dat gecompliceerde
bijenkasten, ingewikkelde handelingen of voedingssupplementen nodig zijn om
bijen te helpen overleven.
Wat wel nodig is, is een goede observatie van de bijenvolken, kennis van de pro
blemen die je kan tegenkomen en praktische kennis om het op te lossen. Combi
neer deze kennis met omgevingsfactoren die invloed hebben op de ontwikkeling
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DE HONINGBIJ
EEN PORTRET
Wereldwijd zijn er zeven soorten honingbijen. Dit is slechts een fractie van het
totale aantal van de ruwweg 20.000 bijensoorten. Hoewel meerdere bijensoorten
honing produceren is het de Europese honingbij (Apis melifera) die wij als bijen
houders in kasten houden.
Honingbijen zijn sociale insecten: ze leven samen en vormen als familie het
bijenvolk. In een bijenvolk leven verschillende typen bijen. We onderscheiden de
koningin, werkbijen en darren. Elk heeft zijn eigen functie in het bijenvolk. Samen
vormen zij een geheel waardoor het volk als een organisme functioneert.
Op hun hoogtepunt in de zomer kunnen tussen de 50 tot 60.000 bijen in gezonde
kolonie leven. Naast één koningin en tot 1500 darren zijn het allemaal werkbijen.
Een bijenvolk vermenigvuldigt zich door zich te splitsen. Onder goede omstandig
heden scheidt een deel van de kolonie zich af van het moedervolk en ontstaat
er een nieuw bijenvolk. Deze sociale voortplanting noemen we zwermen. Het
afkomen van een zwerm is een spectaculair gezicht; in korte tijd verlaten grote
aantalen bijen met de oude koningin de bijenkast op zoek naar een nieuwe
woonplaats. In de winter trekken de bijen zich tot een dichte wintertros samen
en overwinteren als geheel volk. Uit de opgeslagen honingvoorraad halen ze de
energie die daarvoor nodig is.

KONINGIN
De koningin of moer is groter dan andere bijen in de kolonie. Ze is te herken
nen aan haar lange achterlijf en korte vleugels. Net zoals de werkbijen heeft de
koningin een angel, maar in tegenstelling tot werkbijen gebruikt de koningin haar
angel niet tegen mensen.
Ze blijft graag verscholen in het donker, daarom merken imkers haar vaak met
gekleurde verf op het borststuk zodat ze meer opvalt.
Van alle bijen in het volk is zij de moeder.

De honingbij: een portret
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KLEDING EN GEREEDSCHAP
MINDER IS MEER
KLEDING
Imkerjack
Er zijn veel verschillende soorten imkerjacks te
koop. Pas ze eerst voordat je een keuze maakt.
Er zijn modellen met een hoed en sluier of met
een Engelse kap tot complete overalls. Belang
rijk is dat het jack goed afsluit bij de polsen en
heupen. Een aantal afsluitbare zakken zijn ook
handig.
Jacks van het merk Sherriff zijn de beste op
de markt: tot in detail goed afgewerkt en met
goed zicht door het gaas.
Handschoenen
Als beginnend imker zul je waarschijnlijk
handschoenen willen dragen. De meeste
bestaan uit een dunne leren handschoen met
een canvas schacht. Hierdoor kun je raampjes
hanteren zonder het risico gestoken te worden.
Sommige imkers gebruiken liever dunne latex
handschoentjes omdat je dan meer gevoel
hebt bij het werken in de bijen. Als je wat
zekerder van je zaak bent, zal je ook met blote
handen willen werken, maar om te starten
raad ik aan om handschoenen te gebruiken.

Imkerjack.

Handschoenen.
Kleding en gereedschap: minder is meer
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TOT SLOT
Je hebt nu hopelijk de beslissing genomen om imker te worden, maar hoe dan
verder?
Waarschijnlijk heb je na het lezen van dit boek wel al op internet gesurft, maar
minstens zo belangrijk is lid worden van een lokale bijenhoudersvereniging. Via
de site van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (www.bijenhouders.nl) kun
je een lokale vereniging bij je in de buurt vinden. Er is geen betere plaats om te
starten.
Verenigingen geven in de wintermaanden theoriecursussen voor beginners. In
deze basiscursus krijg je les over bijen, de bijenkast en bijenhouden. In het voor
jaar wordt de groep opgedeeld in kleine groepjes en krijg je de eerste praktische
ervaring met het bijenhouden. Het is een fantastische ervaring je eerste raampje
met bijen uit de kast te halen!
Het grote voordeel van lidmaatschap van een lokale vereniging is de mogelijkheid
imkers te ontmoeten die antwoord kunnen geven op al je vragen. De lokale ver
eniging geeft ook andere cursussen en organiseert bijeenkomsten. Deze cursussen
gaan meer in detail in op specialistische onderwerpen zoals bijengezondheid,
koninginnenteelt en dergelijke.
Ik hoop dat je met plezier dit boek hebt gelezen en de verschillende stappen door
het bijenjaar heen gemakkelijk kon volgen. Er zijn nog zo veel meer aspecten over
honingbijen en bijenhouden die ik misschien had kunnen toevoegen, maar dat
zou de stof onnodig gecompliceerd maken. Veel van deze aspecten komen later
vanzelf aan de orde als je meer ervaring hebt als bijenhouder. Ik geloof juist dat je
het eenvoudig moet houden en dat je zelfs met vele jaren ervaring elke dag moet
blijven leren.
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