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Bijenhouden speciaal # 2

Va n  d e  r e d a c t i e
Deze speciale uitgave van Bijenhouden, het maandblad van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), is bedoeld voor mensen die
belangstelling hebben voor bijen en het houden van bijen. Bijenhouden is machtig interessant en brengt mensen in nauw contact
met de natuur. Onder andere door het leren kennen van het wonder dat het bijenvolk zelf is. Zoveel duizenden bijen die harmonieus
met elkaar samen leven en doeltreffend inspelen op een voortdurend veranderende plantenwereld om hen heen. Een imker weet als
geen ander hoe in de natuur alles met alles verbonden is. Dankzij bestuiving door honingbijen ontstaan vruchten en zaden, nodig
voor planten om de soort in stand te houden en voor dieren als voedsel. En niet te vergeten de heerlijke honing die bijen maken. 
Wie bijen gaat houden, gaat zich ook verdiepen in de flora en ontdekt bloemen en planten in zijn omgeving waar iemand die geen
imker is, gedachteloos aan voorbij gaat.
Voor de beginnende imker heeft het houden van bijen allerlei consequenties. Met deze uitgave willen we je oriënteren op die gevol-
gen om een zo goed mogelijke start te maken. Bijenhouden is leuk, is fantastisch en mag niet mislukken doordat er fouten gemaakt
worden door gebrek aan informatie. 
Wie bijen gaat houden leert van alles over de honingbij, maar ontdekt ook dat er een hele wereld achter zit van allerlei activiteiten
waarmee imkers en wetenschappers bezig zijn. Ook daarover lees je in deze uitgave. 
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging hoopt je met deze uitgave te helpen een goede start als imker te geven.
Mari van Iersel

I n h o u d Co l o fo n
Extra nummer Bijenhouden, maandblad voor bijenhouders 
Een speciale uitgave voor de promotie van de bijenhouderij.
Uitgegeven door de NBV. Het maandblad Bijenhouden ver-
schijnt 11 keer per jaar rond de 15e van de maand (in juli en
augustus verschijnt één nummer) in een oplage van 6.300 ex. 

Hoofdredacteur
M.J. van Iersel 

Redactie
O. Bakker, mw. M. Boerjan, P. Elshout, H.A.T. van der Scheer, 
mw A. Schoots, T. Thissen 

Vaste medewerkers
P. van Breugel, F. Gielen, mw. N. de Jong, H. Oude Essink, en
K. Zoet

Redactie & administratie
mw. M.J.E.M. Canters (secretaris), PB 90, 6720 AB Bennekom,
t 0317 42 24 22   f 0317 42 41 80    e redactie@bijenhouders.nl
bankrekening 53.90.42.897 ABN-AMRO, t.n.v. Bijenhouden.

Tarieven voor handelsadvertenties op aanvraag bij de redactie
Niet-commerciële advertenties in ‘Vraag en aanbod’ € 10, per
20 woorden, elk extra woord € 0,25. Betaling bij opgave.

Alle in Bijenhouden gepubliceerde meningen en inzichten
blijven voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich
het recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren.
Overname van artikelen en illustraties alleen met vooraf-
gaande toe stem ming van de redactie en met bronvermelding.
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten uiterlijk acht
weken vóór de datum van verschijning aan de redactie secretaris
worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur via e-mail insturen. Zo
mogelijk met foto’s of dia’s (indien digitaal tenminste 300 dpi
op te gebruiken formaat). Afdelingen die een cursus organise-
ren worden verzocht hierover beknopte informatie aan de
redactie secretaris te sturen.

Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen
Druk Drukkerij Offset Service, Valkenswaard
Omslagfoto Open bijennest. Foto Hennie Oude Essink 

 Bijen blijken een fascinatie voor het leven Astrid Schoots 3

Bouwende bijen Peter Elshout 5

Bijenhouden: de vragen en antwoorden Mari van Iersel 6

Bijenplant belicht   Hennie Oude Essink 8
De paardebloem (Taraxacum officinale)

Basiscursus Bijenhouden Mari van Iersel 10

Impressie van een Basiscursus N. Mukhacheva en J. de Mol 11

Hoe word ik imker? Ton Thissen 12

Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) Mari van Iersel 14

Boekbespreking   Mari van Iersel 15
Bijenhouden. Hoe doe je dat?

De NBV-winkel 16

Renovatie expositie Bijenhuis Ton Thissen 17

Vliesvleugeligen: bijen, hommels en wespen Peter Elshout 18

Moer gevonden Arno Kok 21

Honing en bestuiving Henk van der Scheer 22

Maandagenda 24

J a a r k l e u r e n
Imkers merken hun koningin met een gekleurd stipje. De kleur
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I m ke r e n

Astrid Schoots

Jaren geleden ben ik min of meer terloops met bijenhouden
begonnen: het leek me wel leuk, zo’n rustig zoemend volk achter
in je tuin en wat potjes eigen honing. Inmiddels staat er een tien -
tal volken in een stal in de tuin, ben ik vele honderden potten
honing verder en is de terloopse interesse tot een dagelijkse
fascinatie geworden.

Zo vergaat het bijna alle imkers: als de bijen je in de greep
krijgen, ben je verkocht. Zo was er eens een oude imker die zijn
bijen wegdeed omdat hij ze niet meer kon verzorgen. Maar daar-
na kon hij niet meer slapen en hebben collega-imkers maar weer
bijen in zijn tuin gezet.
Waardoor zou dat komen? Dat is moeilijk onder woorden te

brengen want niet alleen de bijen zelf doen je steeds weer ver-
bazen, ook je verbinding met de natuur wordt er sterker door. 
Wat mij bijvoorbeeld vaak boeit, is de geduldige en onvoor-

waardelijke toewijding van elke bij. Of hun vermogen tot overle-
ven en oplossen van problemen. Dan weer valt me de efficiëntie
van hun organisatie op of hun enorme productie van honing,
was of jong broed. En soms snap ik niks van hun gedrag! Maar
iedere keer dwingen de bijen respect af. 

Wintertros
Zo is bijvoorbeeld hun manier van overwinteren onnavolgbaar:

als koudbloedige insecten kruipen ze ‘s winters dicht bij elkaar

tussen de honingraten en vormen ze een dichte ronde tros. Maar
die tienduizenden bijen vormen samen als het ware één warm-
bloedig en ademend organisme, krimpend of uitdijend met de
temperatuursveranderingen. Ook als het vriest dat het kraakt
lukt het ze om een klein broednestje warm te houden tot onge-
veer onze lichaamstemperatuur van 36˚C. Dat doen ze door te
trillen met hun vliegspieren, zoals wij onszelf warm houden door
te bibberen van de kou. Ook isoleren ze de bijentros goed door
dakpansgewijs hun vleugels over de kop van de eronder hangende
bij te vleien. Wanneer de buitenste bijen dreigen te verkleumen
en te sterven wordt hun plaats afgelost door warmere bijen.
Bijen houden dus geen winterslaap maar leven tijdens de kou op
een laag pitje, traag wisselend van plek. Zo kan het hele volk de
winter overleven.

Zwermen
Het meest indrukwekkende moment in het bijenleven is het

zwermen: een grote wolk van duizenden bijen die huis en haard
verlaat op zoek naar een nieuwe plek. Omdat de koningin met
de zwerm het bestaande nest verlaat, moeten er eerst nieuwe
jonge koninginnen opgekweekt worden. Wanneer de jonge
moertjes-in-de-dop halverwege hun ontwikkeling zijn, begint de
voorbereiding op deze volksverhuizing. De werksters zuigen zich
vol met honing. Hele trossen bijen hangen werkeloos aan de
raten, min of meer  wachtend op het vertreksein. Weer andere
werksters voeren de spanning op met een zg. trildans, waarbij

Bijen blijken een fascinatie
voor het leven 

Zwermende bijen
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de koningin wordt beklommen door bijen die heftig met het
achterlijf trillen. Vlak voor het zwermen wordt de koningin tot
wel 300x per uur op deze manier bewerkt, misschien om haar
van de kwetsbare moertjes-in-de-dop weg te houden. 
Als het moment van zwermen gekomen is, gaan speurbijen,

die al een aantal dagen aan het zoeken zijn naar nieuwe behuizing,
luid zoemend met hoge geluidsstootjes over de raten rennen, als
echte druktemakers tegen bijen opbotsend. Daarmee activeren
ze het volk en als de meeste bijen in beweging zijn gekomen
stort vrijwel het hele volk zich door de vliegopening naar buiten.
Ze stromen als water bij een dijkdoorbraak de kast uit, de konin-
gin meevoerend. Buitengekomen vormen zij een dichte wolk, en
maken ze de keuze of ze met de zwerm vertrekken of teruggaan
naar het nest. Vooral jonge bijen gaan met de zwerm mee; zij
hebben voedselreserves bij zich om nieuwe raat te bouwen en
het nieuwe broed te voeren in een ander onderkomen. 
Voordat de zwerm naar zijn nieuwe woning vertrekt, vormen

de zwermende bijen een tros, die meestal ergens aan een boom-
tak gaat hangen. Als er geen imker komt om deze zwerm te
scheppen, zal de tros naar een nieuwe woonplaats vertrekken
zodra de speurbijen het met elkaar daarover eens zijn geworden. 
Ook al zoiets wonderlijks.

Dansen voor een woning
Als de tros niet spoedig geschept wordt, vertrekken de bijen

dus zelf naar een woning die de speurbijen ergens hebben ontdekt.
Zij hebben daarvoor verschillende mogelijkheden onderzocht,
bijvoorbeeld een boomholte, spouwmuur, kerktoren of een leeg-
staande bijenkast. Iedere speurbij probeert medestanders te krij-
gen door te dansen voor haar keuze. Ook laat ze met die dans
zien waar de nieuwe woning zich bevindt. Hoe driftiger de dans,
hoe geschikter de woning, en hoe meer bijen uiteindelijk ook
voor die woning gaan dansen. Zo raken de minder geschikte
woningen uiteindelijk vergeten. Gewoonlijk is de keuze in een
dag geregeld, maar soms kan dit dansen dagen duren.  Wanneer
de keuze eenmaal op deze min of meer democratische manier
bepaald is, gaan de speurbijen weer op genoemde drukke manier

de bijen opjutten: uiteindelijk lost de hele tros binnen een minuut
op en vertrekken de bijen in rechte lijn naar de nieuwe woning
met een snelheid van zo’n 11 km per uur.

Tuten en kwaken
Zei ik dat het zwermen het meest indrukwekkend is? Dan

toch met het ‘tuten en kwaken’ op een gedeelde eerste plaats:
geluiden die je hoort rond de geboorte van nieuwe koninginnen. 
De eerstgeborene laat zich direct horen met een doordringend

tutend geluid, waarmee ze haar zusters duidelijk maakt wie nu
de baas is. In de avondstilte, als de vogels uitgezongen zijn, kun je
dat tuten soms op meters afstand horen. De koninginnen die nog
in hun wiegedop zitten blijven wijselijk binnen om een gevecht
op leven en dood met de eerstgeboren koningin te ontwijken. Zij
antwoorden hun tutende zuster met korte kwaakgeluiden, op
verschillende toonhoogten. Met je oor op de kast hoor je dan in
de diepte een mysterieuze kakofonie, met zoemend gebrom als
basbourdon. Dit orkest kan enkele dagen duren. De jonge konin-
ginnen die nog in de ‘kwakersdoppen’ zitten, hebben de dekseltjes
ervan gedeeltelijk open geknaagd, zodat de werksters hen door
een kiertje kunnen voeren. 
Ongeveer drie dagen na haar geboorte vertrekt de tutende

koningin met de helft van het overgebleven volk, als de imker
tenminste niet ingrijpt om het zwermen te voorkomen. In het
rumoer van deze vertrekkende nazwerm komen de kwakende
zussen vliegensvlug hun cel uit. Sommigen blijven achter in het
volk, sommigen gaan met de nazwerm mee. Als er dan meerdere
jonge moeren tegelijk rondlopen, zullen ze het in de komende
uren uitvechten, tot er een winnares overblijft. De rust is dan
weergekeerd, het volk heeft een nieuwe jonge moer.

Een bruidsvlucht voor een nieuw volk
Het verhaal is nog lang niet afgelopen, maar ik moet mij

beperken.
De jonge moer gaat op bruidsvlucht, hoog in de blauwe lucht.

Ze heeft dit nooit eerder gedaan, maar ze weet feilloos waarheen
ze moet vliegen: naar een van de darrenverzamelplaatsen, vaak
vele kilometers verderop. Een gevaarlijke en tijdrovende zoektocht
in een vijandige buitenwereld wordt daarmee voorkomen. Een
darrenverzamelplaats is een soort hangplek in de lucht waar
honderden bronstige darren uit vele volken in de wijde omgeving
rondvliegen. Deze plaatsen bevinden zich vaak boven markante
glooiingen in het landschap, bij bos- of weilandranden. Weinig
mensen hebben die plaatsen kunnen ontdekken. De jonge
koningin paart met ongeveer 25 darren en brengt daarmee een
veelzijdige genetische rijkdom in het volk. 
Na de paring wordt zij met gedrang en opwinding thuis ont-

vangen, waarna een nieuwe cyclus kan beginnen. De eerste
eitjes komen al gauw en het volk groeit gestaag, maar niet meer
zo stormachtig als in het voorjaar. Nectar en stuifmeel worden
met kilo’s binnengebracht en rond het broednest opgeslagen.
Naar de winter toe groeit de honingvoorraad en slinkt de volks-
grootte. Met de eerste koude nachten kruipen de bijen weer bij
elkaar. 
Het bijenvolk, de ‘imme’, die in de zomer vele vierkante kilo-

meters oppervlakte bevliegt en omspant, is weer samengekrom-
pen tot een tros om zo de winter te overbruggen, met diep in
het midden de koningin.Bijen zuigen zich vol honing
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Foto Peter Elshout
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Mari van Iersel
In deze speciale uitgave vind je een aantal
artikelen om je als belangstellende een
duidelijker idee te geven wat er zoal
komt kijken als je met bijenhouden wil
beginnen. Maar eerst in het kort een ant-
woord op de belangrijkste vragen.  

Hoe kom je aan een bijenvolk? Zijn alle
bijen hetzelfde of heb je net als bij honden
en katten ook rassen? Maakt het iets uit
waarmee je begint?
Veel beginnende imkers krijgen hun

eerste bijenvolk van een andere imker. Die
andere imker vind je door lid te worden van
een bijenhoudersvereniging of via contac-
ten met imkers tijdens het volgen van een
Basiscursus Bijenhouden. Gewoonlijk is dat
eerste volk een volk van het zogenaamde
landras. De bijen van het landras hebben
een zeer diverse genetische achtergrond en
de zachtaardigheid van deze bijenvolken is
afhankelijk van het toeval.

Er zijn bijenrassen die zachtaardigheid
als eigenschap hebben: Carnica- en Buck -
fastbijen. Een volk met die eigenschap
koopt men bij imkers die zich op de teelt
van een dergelijk ras toeleggen. De zacht-
aardigheid van een bijenvolk is erfelijk en
het behouden van deze eigenschap vergt
het nodige vakmanschap.

Hoe ga je met een bijenvolk om ? Hoe houd
je het in leven? Kun je zomaar altijd
honing uit een bijenvolk halen? 
Gedrag en levenswijze van insecten

staan ver af van wat we bij zoogdieren
gewend zijn. Hoe om te gaan met een
bijen volk kan het best geleerd worden via
een cursus en in samenwerking met een
imker. Een bijenvolk houden zonder steun
van een andere imker leidt vrijwel zeker
tot teleurstelling. In plaats van genieten
van af- en aanvliegende bijen en dromen
van de heerlijke honing die ze voor je ver-

zamelen, word je geconfronteerd met
zwermende bijenvolken, bijensteken en
blijft de honingoogst uit.

Om bijen te kunnen houden heb je een
plaats nodig om een bijenkast neer te kun-
nen zetten. Aan welke eisen moet zo’n plek
voldoen om te voorkomen dat er overlast
ontstaat voor mensen in de buurt van het
bijenvolk?
Een stukje tuin van 5 bij 5 meter met

daaromheen een haag of schutting van
tenminste 2 meter hoog is minimaal nodig
voor het houden van 1 of 2 bijenvolken. Hoe
zachtaardiger het bijenvolk, hoe dichter dat
stukje tuin bij een woonhuis kan liggen.
Degene die onbekend is met het gedrag
van bijen doet er verstandig aan om eens
bij een imker te gaan kijken hoe die zijn
bijenvolken heeft opgesteld. Een bijen-
houdersvereniging zal u daar graag bij
helpen.   
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Om bijen te houden heb je materiaal en
gereedschap nodig. Welke zijn dat, waar
haal je die en wat zijn de kosten? 
Een bijenvolk in een bijenkast, een

beroker en beschermende kleding zijn
minimaal vereist. Al snel komt daar een
reserve bijenkast bij, extra raampjes met
kunstraat en een honingslinger. Een bijen-
volk kost in het voorjaar € 150,-. Later, in
de zwermtijd, is de kans groot dat je een
volk gratis kunt krijgen. 
Als je de materialen nieuw koopt in

een winkel met imkersartikelen ben je
dan al snel veel euro’s kwijt. Tweedehands
kom je met € 150,- een heel eind en
beschermende kleding kun je zelf maken. 

Wie kan je wegwijs maken in de wereld
van de bijenhouders? Zijn er verenigingen?
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging

(NBV) is de overkoepelende organisatie
waarbij vrijwel alle plaatselijke imkerver-

enigingen zijn aangesloten. De NBV geeft
een maandblad uit en verzorgt bijenteelt-
onderwijs. Plaatselijke verenigingen zijn
heel verschillend. Sommigen zijn erg actief
en organiseren allerlei activiteiten die ver-
band houden met imkeren, anderen beper -
ken zich tot enkele onderlinge contacten.
Plaatselijke verenigingen staan de begin-
nende imker altijd met raad en daad ter-
zijde (www.bijenhouders.nl).

Als je als hobbyimker begint, kun je dan
uitgroeien tot een beroepsimker?
Er zijn in Nederland enkele beroeps -

imkers. Zij halen hun inkomsten vooral uit
de verhuur van bijenvolken voor bestuiving
in kassen. De verkoop van honing is als
bron van inkomsten altijd onbetrouwbaar.
Wisselende weersomstandigheden geven
een onzekere honingoogst. 
Er zijn nogal wat semi-beroepsimkers.

Zij hebben een hoofdinkomen uit een

ander beroep en de inkomsten uit de bijen -
houderij zijn een welkome bijverdienste.

De laatste tijd verschijnen er regelmatig
berichten over bijenziekten en bijensterfte
in de krant. Wat is daarvan waar? Is het nog
wel mogelijk om bijen te houden?
Het is nog steeds heel goed mogelijk

om bijen te houden. Vroeger was zwerm-
verhindering het belangrijkste probleem
waarvoor de imker een oplossing moest
zoeken. Tegenwoordig is de zorg voor de
gezondheid van de bijen het moeilijkste
aspect van het bijenhouden. Die verande-
ring wordt veroorzaakt door de globalise-
ring waardoor bijenziekten uit andere delen
van de wereld hierheen komen. Om zich
goed te kunnen ontwikkelen heeft het
 bijenvolk een constante aanvoer van nec-
tar en stuifmeel nodig. Milieu vervuiling
en monoculturen in land- en tuinbouw
hebben daarop een remmende invloed. 
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Rozet. Twee rijen schutbladen dragen en beschermen de
bloeiwijze.

Talloze lintbloemen staan genesteld op één hoofdje.

Hennie Oude Essink

Een probleemplant?
In alle bescheidenheid: als je een artikel

over de paardebloem wil schrijven loop je
al vast bij de titel. ‘Paardebloem’... moet
dat tegenwoordig niet ‘paardenbloem’ zijn?
Je ontkomt niet aan een bewuste keuze. 
‘Taraxacum officinale’… Een eenduidige

tenaamstelling en beschrijving van de al om
bekende paardebloem is in geen boek te
vinden; je moet kiezen uit een omschrijving
als ‘een geslacht met honderden micro-
soorten’; of ‘een groep van zes soorten’.
Ik wil over de gewone paardebloem

schrijven: gewoonlijk luidt de tweede naam
in zo’n geval ‘vulgare’. Is de Taraxacum
officinale dezelfde plant als de Taraxacum
vulgare, waar onze bijen massaal op vlie-
gen, waar de fruittelers zo beducht voor
zijn, waartegen de graslandbeheerders
alsmaar geen goede herbicide kunnen
vinden, waar menig apotheker medicijnen
uit puurt, waar hazen, konijnen, paarden,

reeën, hommels, zweefvliegen, snuitkevers
en noem maar op zo verzot op zijn?
En dan nog de herkomst van het woord

Taraxacum. Volgens sommige schrijvers
afkomstig van het Oudgriekse taraxos =
‘wanorde’; er is veel fantasie voor nodig
daar iets van te maken; anderen leiden
het uit het Perzisch af(?). weer anderen
zeggen eerlijk dat zij het niet weten.
Ik ben geen beroepsbioloog en probeer

naar beste weten de gewone paardebloem
te beschrijven. Ik heb wel verstand van het
Oudgrieks: de woordafleiding is geen pro-
bleem, zoals ik nader zal aangeven. Voor
ons imkers is de paardebloem een fantas-
tische plant; daar kunnen we niet omheen.

De plant 
De gewone paardebloem (Taraxacum

officinale) behoort tot de bijzonder rijke
familie van de Composieten, die als bloei-
wijze gemeen hebben, dat op ‘hoofdjes’
talloze buis- en/of lintbloemen staan. In
veel gevallen hebben de bloeiwijzen een

geel hart, gevormd door talloze buisbloe-
men, die omringd worden door een of
meer rijen stralende randbloemen. Dit zijn
de z.g. Margrietachtigen; de vaak witte
straalbloemen lokken de insecten naar de
bloem; de gele buisbloemen moeten tot
vruchtvorming leiden. 
Bij andere soorten staan er op de

hoofdjes alleen lintbloemen, die zelf door
haar geur en kleur de bestuivers aanlok-
ken. De bloempjes zijn tweeslachtig en
produceren zowel nectar als pollen. Tot
deze groep behoort de paardebloem.
De plant is een overjarig kruid, bestaat

uit een horizontaal gespreid bladrozet op
een stevige penwortel; het blad is diep in -
gesneden en getand; vanuit het centrum
komen vele bladloze, holle bloeistelen om -
hoog, waarop de bloemhoofdjes staan.
Kenmerkend is het witte, bittere en kleve-
rige melksap, dat in de hele plant aanwezig
is en dat de holle bloemsteel zozeer vult,
dat het bij het breken naar buiten komt
vloeien. De plant kan laag blijven (10 cm)

De paardebloem (Taraxacum officinale)
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De oorspronkelijke kelkhaartjes dragen het zaadje
op de wind naar ver buiten de moederplant.

Is de Taraxacum officinale dezelfde plant als de Taraxacum vulgare, waar onze bijen massaal op vliegen en
waar de fruittelers zo beducht voor zijn?

maar ook tot 50 cm uitgroeien. De hoofd-
bloei is in het voorjaar maar kan tot in de
herfst doorgaan.
Van oorsprong is het een plant van de

gematigde streken in Europa en Azië; de
mens verspreidde haar de gehele aarde
over vanwege de bijzondere medische
eigenschappen. Wetenschappers proberen
nog immer manieren te vinden om de
plant uit te roeien dan wel te stimuleren
en uit te breiden.
Er zijn maar weinig composieten die zó

vroeg in het voorjaar bloeien en zó mas-
saal voorkomen, dat zij bijzonder aantrek-
kelijk zijn voor een keur aan insecten, met
een ruim aanbod van nectar en pollen.

Bloeiwijze
Op een vlak, wit of geelachtig hoofdje

staan een paar honderd tweeslachtige
lintbloemen, waarvan de structuur niet
anders is dan die van de buisbloemen van
de margrietachtige soorten: vijf helder -
gele kroonblaadjes zijn tot een buis ver-
groeid en worden aan één zijde verlengd
tot een lang rechtopstaand lint; in de
kroonbuis bevindt zich een tweede buis,
gevormd door de vijf langwerpige helm-
knoppen, die aan de binnenzijde het pol-
len afgeven. Vanuit het onderstandig
vruchtbeginsel, dat op het hoofdje staat,
komt door de pollenbuis heen, één stijl
omhoog en veegt het rijpe pollen naar
buiten; de stijl groeit tot ver buiten de
pollenbuis en ontvouwt daarna haar
tweelobbige stempel.

De kelk, aan de voet van het bloempje,
bestaat uit een haarkrans (de pappus) en
zal naderhand, als de bloem is afgevallen,
als parachute de vrucht meevoeren op de
wind.
Op het hoofdje zijn de binnenste lint-

bloemen korter dan de buitenste; de bloei
begint aan de rand en beweegt zich ver-
volgens naar binnen. Om het hoofdje heen
sluit een krans van omwindselblaadjes in
twee rijen de bloem beschermend af; zo is
er vanaf de namiddag of als het gaat rege-
nen geen bloem te zien en lijkt alles groen.
De bloem gaat, als de zon schijnt, al

vroeg open; de hoogste pollen- en nectar-
productie heeft zij rond 09.00 uur; dit is
ook de tijd, dat zij de meeste honingbijen
aantrekt; de andere insectensoorten zijn
minder klokgevoelig.
De Denen waarderen de P/N waarde

op 3/3; de Duitsers op 3/4; Koster maakt
5/5. Het pollen is donkeroranje; de nectar
is geelachtig-amber, smaakt zoetig en
heeft een sterke geur. Op een veldje als op
de foto zijn de honingkamers snel gevuld.

Bestuiving en bevruchting
In onze noordelijke streken heeft de

paardebloem op zich geen bestuiving nodig
om tot vruchtzetting te komen. Het pollen
is doorgaans zonder structuur en steriel;
ook zonder bevruchting groeit de eicel uit
tot een levensvatbaar zaadje, dat haploïd
is omdat de vader ontbreekt. De planten
die eruit ontstaan -en soms is dat een heel
veld- zijn alle gelijkvormige klonen van de

moeder. Toch komt ook volwaardige be -
vruchting voor en ontstaan nieuwe moe-
derplanten die weer tot kloonkolonies lei-
den met af wijkende eigenschappen. Dit
leidt ertoe, dat plantkundigen talloze en
onontwarbare microsoorten gaan
beschrijven en onderscheiden.
Het eigenaardige is, dat in meer zuide-

lijke streken, al vanaf Noord-Frankrijk, het
pollen wél normaal vruchtbaar is en de
planten functioneren in het normale
vader-/moederpatroon. De afwisselende
eigenschappen van de planten, die hieruit
ontstaan, leiden evenwel niet tot soort-
vorming: onderlinge kruisingen blijken
gewoon vruchtbaar te zijn. Het lijkt daar-
om niet zinvol je druk te maken over de
honderden microsoorten, die in onze
plantenboeken worden beschreven.

Naamgeving
Taraxacum is de officiële naam van de

paardebloem; als zovele plantnamen komt
het woord uit het Oudgrieks en betekent
daar: ‘medicijn tegen darmstoornissen’
(taraxis = darmstoornis; akos = medicijn).
‘Officinale’ = ‘bij de apotheek in gebruik’.
Het toevoegsel onderschrijft de medische
betekenis van de plant. De plant bevat de
bitterstof taraxine, gebruikt ter bestrijding
van kwalen aan het spijsverteringkanaal,
maag, darm, lever en nieren.
Naar het diepgetande blad heeft in

veel talen de plant de naam: Leeuwentand;
Duits: Löwenzahn; Frans: Dent-de-lion; in
het Engels verbasterd tot: Dandelion.

De stijl groeit tot ver buiten de helmknoppenbuis;
daarna ontvouwt zich het tweelobbig stempel.

In het pollenkorfje krijgt het pollen een donker-
oranje kleur.

De stijl heeft het pollen mee naar buiten genomen;
de bij veegt het op in haar haren.
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Wat leer je op een basiscursus?
Een basiscursus bestaat meestal uit

een aantal lesavonden waarin men theo-
rie over honingbijen en bijenhouden krijgt
aangeboden. Machtig interessant. Het
leeuwendeel van de basiscursus wordt
gevormd door praktijklessen. In de prak-
tijklessen wordt geleerd hoe het bijenvolk
zich in de loop van het jaar ontwikkelt en
hoe de imker daarop moet reageren.  
Het bijenvolk kan heel goed uit de voe-

ten zonder imker, maar dan volgt het zijn
eigen weg. De imker wil graag honing
oogsten en voorkomen dat het bijenvolk
overlast geeft aan de omgeving door te
gaan zwermen. Om honing te kunnen
oogsten zal de imker de natuurlijke ont-
wikkeling van het bijenvolk versterken. Hij
neemt ook maatregelen om te voorkomen

dat het bijenvolk gaat zwermen.
Bovendien geeft hij het volk, in ruil voor
een honingoogst, een voorraad voedsel
om de winter mee door te komen. De
bijen verzamelen immers honing om tij-
den van voedselschaarste te overbruggen.
Bovendien heeft de manier waarop de
mens met bijen om gaat het noodzakelijk
gemaakt om te wer ken aan de gezond-
heid van het bijenvolk. 
Je zou het omgaan met bijen uit een

boekje kunnen leren maar met behulp van
een bijenteeltleraar gaat dat heel wat
beter. Zo iemand weet ook oplossingen
voor problemen die niet in het boek staan. 

Voorwaarden om deel te nemen
Iedereen die interesse heeft kan deel-

nemen. Sommige cursussen vragen van de

deelnemer dat men beschikt over bescher-
mende kleding: bijenkap en handschoe-
nen. Bij andere cursussen kun je deze spul-
len lenen gedurende de praktijklessen.

Waar worden cursussen gegeven?
Op www.bijenhouders.nl, de website

van de Nederlandse Bijenhouders vereni -
ging tref je in het hoofdstuk ‘onder wijs’
een cursuskalender aan. Daar vind je een
overzicht van cursussen die worden aan-
geboden. Het zijn veelal actieve plaatselij-
ke verenigingen die een cursus organise-
ren. 

Wat kost een cursus?
Dat is niet overal hetzelfde omdat de

organiserende verenigingen niet allemaal
over de zelfde mogelijkheden beschikken.
Soms moeten er bijenvolken gehuurd wor-
den voor de praktijklessen. Soms heeft de
organiserende vereniging een eigen bijen-
stand en hoeft men geen leslokaal te
huren. Soms wordt lesmateriaal beschik-
baar gesteld. Gewoonlijk ligt de prijs tus-
sen de €100,- en de €150,-. 

De Commissie Bijenteeltonderwijs
De Nederlandse

Bijenhoudersvereniging kent een
Commissie Bijenteeltonderwijs. Deze com-
missie ziet samen met de bijenteeltleraren
toe op de kwaliteit van cursussen. De kwa-
liteit betreft vooral de deskundigheid van
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Basiscursus Bijenhouden

O n d e r w i j s

Mari van Iersel
Als mens zijn we meer met zoogdieren verwant dan met insecten. We kunnen aan een
hond zien dat hij blij is, aan een kat dat ze zich bedreigd voelt en we merken het als
een dier pijn heeft. Dat maakt het ons gemakkelijker met die dieren om te gaan.
Insecten zoals honingbijen zijn ons geheel vreemd. Om met honingbijen te leren
omgaan, is de overdracht van kennis van ervaren imkers naar beginnende imkers
onontbeerlijk. Het volgen van een basiscursus bijenteelt is daarnaast een vereiste om
met succes bijen te kunnen houden.

Controle van de honingkamer

Misschien wel erg jong voor een Basiscursus bijenhouden
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Natalia Mukhacheva en Jennes de Mol
Achteraf beschouwd heeft een zondagse
wandeling op Reigersbergen ons leven
danig veranderd. Een loofrijk, smal paadje
in het bos leidde naar een terra incognita;
een weg terug bleek er niet meer te zijn.
Het was Pauls enthousiasme bij de zon-
overgoten idyllische lesstand die ons vuur
deed ontbranden. Zijn verhaal bevestigde
ons in de gedachte dat we al heel lang
meer wilden weten over het leven van
bijen. Het programma van de beginners-
cursus maakte duidelijk dat dit een seri-
euze opleiding was. Na enige initiële aar-
zelingen besloten we door te zetten. 
We begrepen dat we niet de enigen
waren en dat er hulp zou zijn. Zo deden
de bijen hun intrede in ons leven. Tijdens
de theorielessen van Leo werden we als
een groep van tien novicen stap voor stap
ingewijd in de mysteriën en rituelen van
de apis mellifera-aanbidders. 

Nieuwe vrienden op het terras
De eerste lessen leken een eitje, tot het

ging om zaken als tuters en kwakers en
het voorkómen van nazwermen.
Sommige van deze zaken werden eigen-
lijk pas later in de praktijk echt duidelijk.
Koersvast introduceerde ‘bijenvader’ Leo
ons niet alleen in de wereld van propolis,
koninginnegelei, bijendans en darren-
broed, maar wist hij ook een onuitputte-
lijke bron van nieuwsgierigheid aan te
boren. Opeens was er aandacht voor het
vliegverkeer in onze eigen tuin, hadden
we hele discussies over nectarhoudende
bloemen en was kruisbestuiving een
major issue. Wespen, hommels en bijen
werden op het terras als vrienden ont-
haald en van dichtbij bestudeerd.
Nachtelijke, diepgravende internetsessies
vielen ons ten deel. Ja, hoe zit het nou
precies met de rol en betekenis van de
honingbijen op de doeken van de Duitse
schilder Lucas Cranach de Oudere? De aan
bijen gewijde literatuur bleek omvangrij-
ker dan gedacht en Maurice Maeterlincks
Leven der bijen werd een veel geraad-
pleegd standaardwerk in de boekenkast.
De belangstelling voor de geschiedenis
van de bijenteelt leidde tot het herlezen

van Vergilius’ verhandeling over het land-
leven, terwijl de bijen ook nog eens veel-
vuldig in Russische spreekwoorden en
gezegden bleken voor te komen. We ont-
moetten bijenhouders die uren over hun
ervaringen met de imkerij konden praten,
en wij, wij waren op weg dit na te doen. 

Eerste verkenningsvlucht
In het voorjaar hebben we op het

depot in Leiden een imkerpak en een
beroker aangeschaft. Daar zagen we
eigenlijk voor het eerst dat de imkerij een
hechte gemeenschap vormt van mensen
die een gezamenlijke liefde voor harige
gevleugelde beestjes koesteren. Het aan-
trekken van het pak werkte op de lach-
stuipen. En toen was eindelijk het grote
moment aangebroken. Nu begrijpen we
dat bungy jumpen in Nieuw Zeeland niet
meer nodig is, om een once in a lifetime
ervaring op te doen. Het volstaat om tij-
dens de eerste praktijkles met blote han-
den een kast met 20.000 zoemende bijen
in te gaan. Een totale overwinning op
jezelf. Medecursisten werden opeens bro-
thers in arms. Een week lang hebben we
geteerd op de adrenaline en de kick die
deze ervaring heeft losgemaakt. Rustig
blijven en geen onverwachte bewegingen
maken was overigens geen sinecure met
zoveel kleine vrienden om je heen. Af en
toe werden we gestoken, meestal eigen
schuld. Het bijengif deed zijn werk. Het
effect was zichtbaar en openbaarde aan
collega’s op het werk dat er sprake was
van een nieuwe hobby! Bewondering en
verbazing alom. Maar de passie overwon
en er was inderdaad geen weg terug.
Naast Leo en Paul deelden Margriet en
Hanneke niet alleen hun kennis, tijd en
ervaring, maar bovenal hun liefde, toewij-
ding en hartstocht voor de imkerij. Het
bijenvirus bleek zeer aanstekelijk. De fees-
telijke diploma-uitreiking was een pretti-
ge en zoete ervaring die naar meer
smaakte. Duidelijk is dat de cursus slechts
een verkenningsvlucht was; we gaan nu
op zoek naar de echte nectar.
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Een korte impressie van een
Basiscursus Bijenhouden

de leraar en de inhoud van de cursus. Bij
een cursus onder auspiciën van de
Commissie Bijenteeltonderwijs hoort een
landelijk erkend NBV-diploma. 

Literatuur
Het is moeilijk om het bijenvolk te leren

kennen. Er zijn veel manieren om met
bijen om te gaan. De honingbij is het best
bestudeerde en onderzochte insect. Dat
heeft bergen literatuur opgeleverd. Van
dikke wetenschappelijke naslagwerken en
onderzoeksverslagen tot eenvoudige
handleidingen over praktisch imkeren.
Voor de beginnende imker is het moeilijk
hierin het kaf van het koren te scheiden en
die literatuur te vinden die hem goed op
weg helpt. 
Voor de basiscursus kan men het boek

gebruiken: Bijenhouden. Hoe doe je dat?
door Friedrich Pohl. Verkrijgbaar in het
Bijenhuis te Wageningen. Samen met de
theorie- en praktijklessen geeft dat een
goede basis om met bijenhouden te
beginnen. 
Voor de duur van de cursus krijgt men

een abonnement op het tijdschrift
Bijenhouden. Dit is het verenigingsblad
van de Nederlandse Bijenhouders -
vereniging en verschijnt maandelijks. Met
behulp van het maandblad kan men zich
goed oriënteren in de imkerwereld. 



Ton Thissen
Als je een enquête zou houden onder de – optimistisch geschat
– 8000 imkers in Nederland met als belangrijkste vraag: hoe is
het zo gekomen, zou een flink aantal van hen antwoorden: mijn
opa/mijn vader had bijen. Het zat bij hen dus of in de genen,
zoals dat tegenwoordig heet, of in wat ze als kind meemaakten
toen opa die lekkere honing tevoorschijn toverde. Dat wilden ze
later ook wel. En dat ging dan ook zo. 
Een net zo groot of wellicht groter aantal ondervraagden zal
zeggen dat in hun belangstelling voor de natuur in het alge-
meen de bijl viel toen de bijen voorbij kwamen. Het zijn, om
met de heilige Ambrosius te spreken, de wat latere, maar daar-
om niet mindere roepingen. Ze deden ook al aan vogelbescher-
ming en aan paddentrekbevordering maar gingen tenslotte op
hun knieën voor de bij. En terecht, want wat een razend interes-
sant en nuttig insect blijkt de honingbij als je je er ook maar
even in verdiept. 

Het nut van de honingbij heeft – Hollanders als we zijn – ook
nog al wat imkers opgeleverd. De aardbei en de appel bijvoor-
beeld kunnen altijd weer mooier, groter, lekkerder en daarom
gingen steeds meer telers van groenten, fruit maar ook van
zaden bijen houden voor de bestuiving. Imkers vind je zelfs
onder reuma- en MS-patiënten. Ze kunnen zo zelf over de tel-
kens benodigde portie bijen en bijengif beschikken. 
Formeel ben je natuurlijk pas imker als je een diploma of

getuigschrift kunt tonen waarop te lezen staat dat je tenminste

de basiscursus gevolgd hebt. Je kunt vervolgens nog veel meer
cursussen volgen: die voor gevorderden, de koninginnenteeltcur-
sus, de bestuivingcursus, de lerarencursus en nog andere cursus-
sen. De basiscursus is evenwel de allerbelangrijkste. Ook omdat
die je je hele imkerleven tot in details bijblijft. 

Wat heb je nodig om met bijenhouden te beginnen?
Voordat je via je bijenteeltleraar of je vereniging aan een

volkje gekomen bent, moet je over enig materiaal (kasten b.v.) en
materieel (gereedschap) beschikken. Het, meestal gratis, volkje
wordt b.v. in een 6-ramer afgeleverd en die moet na verloop van
tijd met weer 6-ramen terug naar de leverancier. Die ramen die-
nen bespannen te zijn en voorzien van kunstraat, want je hebt
op dit moment nog niet anders. Dat vergt al meteen het een en
ander aan materiaal en materieel. 
Het volkje groeit en een 10-raams-bak op de achtergrond is

geen overbodige luxe. Zo gaat dat door: een honingbak, een
koninginnenrooster. Voor een honingslinger kun je meestal bij je
vereniging terecht. Ook zijn er altijd ervaren medeleden die je
helpen waar ze kunnen. Lid van de lokale of regionale bijenver-
eniging zijn is dus eigenlijk een must. Maar je moet ook wel over
enig budget beschikken om althans in de beginjaren het een en
ander aan te schaffen. Dat kan via het Bijenhuis, het kan ook via
de rubriek Vraag en aanbod (zie Maandblad Bijenhouden).
Tegenwoordig biedt Marktplaats.nl ook het nodige. Het betreft
hier vaak tweedehands spullen. Neem een ervaren imker mee
als je je in de vrije handel stort. Ook imkers zijn mensen. 
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8000 imkers in Nederland

Hoe word ik imker?

Fo
to
 A
st
rid
 S
ch
oo
ts

De bijenstal, een trots bezit
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Wat voor de aanschaf van elk dier geldt, is ook van toepassing
op het houden van bijen. Je moet er tijd voor hebben. Op zijn
minst een dagdeel in het weekend, maar ook wel eens tussen-
door om b.v. een zwerm te scheppen als je die tenminste houden
wilt. Bedenk: “even naar de bijen” betekent meestal een uur of
twee naar de bijen, want er is vaak iets aan de hand, wat de
bijen goed en de imker minder goed uitkomt. 

Op welke plek breng je je bijen onder?
Afgezien van suiker kun je in een supermarkt geen voer voor

je bijen kopen, zoals je dat voor je hond of je kat doet. De plaats
voor je bijenvolken wordt daarom vooral bepaald door de voor
een goede ontwikkeling van het volk vereiste dracht: het aanbod
van pollen en nectar. Je bijen staan het best op plekken waar dat
aanbod maximaal is. Dit soort plekken zijn niet dik gezaaid in
Nederland. Een half landelijke omgeving voldoet uitstekend voor
een bijenstand: er valt het hele jaar door het een en ander te
halen. Maar ook de doorsnee woonwijk met voor- en achtertuin-
tjes is heel geschikt om bijen te houden. Je moet dan wel eerst
de plaatselijke politieverordening raadplegen om na te gaan of
er gemeentelijke verordeningen zijn betreffende het houden van
bijen en goede afspraken maken met je naaste buren. Ook moet
je je een beetje beperken wat het aantal volken betreft: een stuk
of vier is vaak wel het maximum in een doorsnee achtertuin.
Het is natuurlijk het beste als dat dan zgn. vriendelijke en
zwerm trage bijenrassen zijn, zoals de Carnica- en de Buckfastbij. 
Is het je onmogelijk bijen aan huis te houden, zet ze dan in de

verenigingstal. Die staat meestal halflandelijk. Je ontmoet er col-
lega’s en je kunt nog wel eens overleg plegen over de te nemen
maatregelen, als de bijen weer eens niet doen wat je bedoelde
dat ze deden. Ook een combinatie is mogelijk: één volk in je niet
zo grote achtertuin en de andere in de verenigingsstal. Zo heb je
altijd bijen bij huis, waarvan je ook op drukke dagen even genie-
ten kunt. 

Bijen bij wilgen
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Een bijenstand, -stal of -hal zet je bij voorkeur op het zuidoos-
ten. Je vangt zo de morgenzon en vermijdt de palle middagzon.
Zorg voor water in de directe omgeving. 

Is bijenhouden moeilijk?
Er zijn mensen die zwaluwen houden. Ze weten precies waar

en hoe zwaluwen nesten bouwen en komen zoveel mogelijk aan
hun eisen tegemoet. Hun enige ingreep beperkt zich tot het rin-
gen van de jongen, zodat ze gaandeweg kunnen vaststellen of
en in hoeverre zwaluwen trouw blijven aan hun geboortegrond.
Je hebt ook zulke imkers: ze stellen bijen in staat zich in hun
directe omgeving te vestigen en daar tot in lengte van dagen te
blijven. Het enige wat zij doen is de jaarlijkse zwermen schep-
pen om die een nieuw onderdak te bieden. Makkelijk zat.
Interessanter maar ook moeilijker wordt het als je invloed

wilt uitoefenen op dit natuurgebeuren. Het zwermen juist ver-
hinderen, koninginnen eigenhandig vervangen, volken vereni-
gen. Nog interessanter en dus moeilijker is het telen van jonge
moeren om die op een waddeneiland te laten bevruchten. Je
moet er een cursus voor volgen of het langdurig afkijken van
imkers die dit soort trucs onder de knie hebben. Ook moet je
leren wat je moet doen bij ziektes onder de bijen en die heb je
voor je het weet. Nosema, Europees vuilbroed, Amerikaans vuil-
broed en natuurlijk altijd en overal een Varroa-besmetting met
kans op wintersterfte. Dan moet je tot handelen overgaan, als je
tenminste wilt houden wat je hebt. Dat kun je lastig noemen,
zeker als je tot de categorie weekendimkers behoort, maar ook
weer spannend als het je ondanks gebrek aan tijd lukt de ziekte
de kop in te drukken. Zo is het van de andere kant ook weer
meer dan genoeglijk na te gaan hoe te handelen om van een
groot en gezond volk meer dan bijvoorbeeld 80 kilogram honing
te halen in een doorsnee zomer.
De term moeilijk mag in het imkerjargon eigenlijk niet voor-

komen. Een geestdriftig imker hoor je het dan ook nooit zeggen.
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Mari van Iersel
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging
(NBV) is in 2006 ontstaan uit een fusie
van de landelijke Vereniging tot Bevor -
dering der Bijenteelt in Nederland (VBBN)
met de organisaties van de Brabantse en
Limburgse imkers. Daarmee was onge -
veer 90% van de Nederlandse imkers in
één organisatie verenigd. 

De vereniging is gehuisvest in het
Bijenhuis in Wageningen. Het doel van de
vereniging is natuurlijk opkomen voor de
belangen van haar leden. Het meest in
het oog springend is daarbij de uitgifte
van het maandblad Bijenhouden dat alle
leden ontvangen. Verder kent de vereni -
ging allerlei commissies en werkgroepen
die zich met verenigingsactiviteiten
bezig houden, zoals het samenstellen van
het maandblad, het ondersteunen van
het onderwijs in de bijenteelt, het uit -
voeren van activiteiten op het terrein van
bijen gezondheid. Al die werkgroepen en
commissies worden bemenst door
enthousiaste en deskundige vrijwilligers.
Uitgebreide informatie over de NBV en
haar activiteiten is te vinden op de
website www.bijenhouders.nl.

Imkers zijn tegelijk lid van een plaatse lijke
vereniging (afdeling) en van de NBV. De
overkoepelende NBV neemt taken op zich

die op plaatselijk niveau niet gedaan
kunnen worden. Voor onderling contac t
tussen imkers, wederzijdse hulp en
plaatselijke activiteiten is de lokale ver -
eniging belangrijk. 

Voordelen NBV lidmaatschap
- De imker blijft via het maandblad goed
geïnformeerd over actuele ontwikke -
lingen in de bijenhouderij.
- Leden van de NBV zijn aanvullend ver -
zekerd voor schadeclaims die onver -
hoopt kunnen voortkomen uit het
houden van bijen als hobby.
- Deelname aan verenigingsactiviteiten:
studiedagen, honingkeuringen, cursus -
sen.
- Deelnemen in en informatie over net -
werken van imkers met een speciale
belangstelling en deskundigheid:
koninginnentelers, honingkeur meesters,
korfvlechters, medemakers en verzame -
laars van postzegel s, bijenboeken of
honingpotten. 
- Uitwisseling van kennis en ervaringen
waardoor je het vak van imker steeds
beter onder de knie krijgt.

Lid worden
Beginnende imkers hebben vaak contact
met plaatselijke verenigingen en melden
zich bij de secretaris van zo’n vereniging
aan. 

Als je dergelijke contacten niet hebt, kun
je terecht op de website van de NBV. Daar
vind je bovenaan de pagina het woord
‘afdelingen’. Als je daarop klikt kom je
terecht bij de kaart van Nederland.
Vervolgens ga je naar je provincie en daar
tref je een lijst aan van plaatselijke
afdelingen met contactgegevens per
afdeling. 
Je kunt voor informatie over het lidmaat -
schap altijd terecht bij het secretariaat:
t 0317 422 422, 
e info@bijenhouders.nl.

De Nederlandse
Bijenhoudersvereniging 

Jaargang:
......................................
......................................

3
2009

VERENIGINGSNIEUWS

advertentie

Imkers met verstand
zijn bij het Bijenhuis 

vaste klant
voor snelle levering bestel per

t 0317 422 733
f 0317 424 180

e bijenhuis@bijenhuis.nl
p.a. Grintweg 273, 6704 AP Wageningen

of winkel on-line
www.bijenhuis.nl

O r g a n i s a t i e
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Mari van Iersel
Wie met bijenhouden wil gaan beginnen
komt voor allerlei vragen te staan en
zoekt daar antwoorden op. Wie Google
laat zoeken op het woord ‘bijen’ wordt
overdonderd met informatie. Voor de
beginnende imker is het erg moeilijk
daarbij het kaf van het koren te scheiden. 
Een andere mogelijkheid om meer te
weten te komen is een boek zoeken over
bijenhouden. Je komt dan vooral oude
boeken tegen en je staat als beginner
voor hetzelfde probleem. Welk boek is
goed?

Met name op het gebied van bijenge-
zondheid is er de laatste jaren veel veran-
derd. Om de beginnende imker daarover
goed te informeren was er een nieuw
boek nodig. Omdat het moderne leerboek
1 x 1 des Imkern van de Duitse bijenspecia-
list Friedrich Pohl de beginnende imker
zowel wegwijs maakt in het houden van
bijen als ook goede aanwijzingen geeft
om het bijenvolk gezond te houden, heeft
de NBV besloten dit boek te laten vertalen
en bewerken voor de Nederlandse imker.
Het boek is op de eerste plaats bedoeld
als lesmateriaal voor basiscursussen,
maar ook heel geschikt voor elke imker
die zijn kennis en praktijkervaring weer
eens wil opfrissen.

Bijenhouden – Hoe doe je dat? is een
boek waarin de moderne inzichten in het
houden van bijen terug te vinden zijn.
Uitleg wordt gegeven over het omgaan
met het bijenvolk, de oogst van bijenpro-
ducten, het aanpakken van belagers en
ziekten. Achtergrondkennis en aanwijzin-
gen voor het praktisch handelen komen
stap voor stap aan de orde. Afbeeldingen
verduidelijken en vullen de uiteenzettin-
gen aan. Het is een boek vol informatie en
praktische tips voor de beginnende en
gevorderde imker.

Het boek is uitsluitend te koop in het
Bijenhuis à € 21,50. Voor verdere adresge-
gevens verwijzen wij u naar de achterzijde
van dit magazine.

Bijenhouden. Hoe doe je dat?

Omgaan met het bijenvolk

De oogst van bijenproducten

Het aanpakken van belagers en ziekten 

Achtergrondkennis

Aanwijzingen voor het praktisch handelen

B o e k b e s p r e k i n g
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De afdeling Handel,  tegenwoordig afdeling
Verkoop, bestaat sinds 1913 en is gevestigd
aan de Grintweg 273 te Wageningen. Het
huidige pand, het Bijenhuis, is geopend in
1972. De afdeling Verkoop voorziet klanten
van materiaal en advies. Ook aan bijen ver -
wante artikelen worden er verkocht, zo als
serviesgoed, mede, propolisproducten,
kaarsen, shampoo, koek, snoep en derge -
lijke. In dit pand zijn tevens het secretari-
aat van de NBV, de redactie van het
maandblad Bijenhouden en de bijenteelt-
expositie ondergebracht.

met vermelding van alle artikelen ligt
voor u klaar.

Cursisten
Diverse bijenteeltleraren die een basis-

cursus Bijenhouden geven, komen met hun
cursisten naar het Bijenhuis. 
De cursisten kunnen uitvoerig rondkij-

ken in de winkel, brengen een bezoek aan
de bijenteeltexpositie (zie hiernaast) en
krijgen een rondleiding. Zo kunnen ze zich
een goed beeld vormen van wat de NBV
en de winkel te bieden hebben.

assortiment dat in de winkel verkrijgbaar
is, is te groot om hier te noemen. 
Breng daarom eens een bezoek aan

onze winkel of bezoek onze site: 

Openingstijden
Van 1 april t/m 30 september: op dins-

dag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur en op
zaterdag van 08.30-13.00 uur. 
Van 1 oktober t/m 31 maart: op dinsdag

t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.

De medewerkers van de NBV-winkel
staan voor je klaar

B i j e n h u i s

fo
to
 W
im
 v
an
 H
of
, b
vB
ee
ld

In het Bijenhuis bevindt zich ook een
timmerwerkplaats waar bijenkasten wor-
den gemaakt in diverse (hout)soorten en
maten (ook styropor).
Het pand herbergt verder een was -

verwerkingsruimte waar zuivere bijenwas
wordt verwerkt tot kunstraatvellen.
In de winkel treft u alles aan wat u

nodig heeft om te kunnen imkeren. Het
loont de moeite om eens een kijkje te
komen nemen, zeker als u net met imkeren
bent begonnen of gaat beginnen. Een lijst

Beginnende imkers
Veel beginnende imkers vragen zich af

wat je nodig hebt om te kunnen begin-
nen met deze boeiende hobby. Naast een
bijenvolk is een bijenkast uiteraard han-
dig, raampjes voor in de kast, kunstraat,
een raampjeslichter, een imkerpijp met
tabak en eventueel beschermende kleding
(imkerjack met kap en/of handschoenen).
Voor zo’n € 250,-, uiteraard afhankelijk
van materiaal en kwaliteit, kunt u een
aardig basispakket aanschaffen. Het

t 0317-422 733 
f 0317-42 41 80
e bijenhuis@bijenhuis.nl
i www.bijenhuis.nl



Bijenhouden speciaal 17

Ton Thissen
Al jaren is een gedeelte van het Bijenhuis
in Wageningen als expositieruimte in ge -
bruik. Vrijwilligers zorgen voor op vang
van en informatie aan bezoekers. Ook al
neemt een flink aantal van hen, gezien
hun leeftijd, geen deel meer aan het
arbeidsproces, hun kritische instelling en
hun verantwoordelijkheidsbesef is daar -
mee niet op non-actief komen te staan.
Gaandeweg groeide hun ontevredenheid
over de inhoud van de expositie, die
steeds verder achter bleef bij ontwikke-
lingen in de moderne imkerij. 

schillende aspecten van de bijenhouderij
worden belicht. “We hebben”, zegt vrijwil-
liger Fred Robbers, “anders dan voorheen,
toen het accent op het verleden lag,
wordt nu de nadruk ge legd op de moder-
ne bijenteelt, al begin nen we op kleine
schaal de rondgang natuurlijk wel met
het verleden. Een bezoeker heeft behoefte
aan een heldere lijn”. 
Die lijn, in de vorm van voorlichtende

teksten is aangebracht door Tineke
Brascamp en Els Voorbij. 

Raymond van den Heuvel denkt dat elk lid
van de groep er wel zo’n 40 uur ingesto-
ken heeft. Fred Robbers wil van geen cij-
fers weten: “Het waren vooral leuke uren”.

In de bloemetjes
De hernieuwde expositieruimte werd

na afloop van de ALV geopend door onze
kersverse voorzitter Jan Dommerholt. Op
ongedwongen en humoristische wijze
overhandigde hij de vrijwilligers een bloe-
metje en zette de nestor van dit gezel-

Renovatie expositie Bijenhuis
Vr i j w i l l i g e r s w e r k
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Hoewel ook de drachtplantentuin en
de bijenstal een rol spelen in de voorlich-
ting van het bezoekend publiek, werd met
name de tentoonstellingsruimte onder
handen genomen door een 12-koppig
team vrijwilligers. Er moest worden uitge-
ruimd, schoon gemaakt en vervolgens
twee weken geschilderd (in de NBV-kleu-
ren). Actieve leden met gouden handjes
moesten te pas komen aan het maken
van schappen en het herinrichten en fat-
soeneren van de nissen, waarin de ver-

‘Leuke uren’
De teksten zijn op ooghoogte aange-

bracht en prettig leesbaar, ook omdat ze
telkens te behappen zijn voor een passe-
rend geïnteresseerd oog. Na het imkeren
in vroeger tijden komen successievelijk de
anatomie van de bij, de dracht en de
levenscyclus van het volk aan de orde,
gevolgd door de werkzaamheden van de
imker, de koninginnenteelt en wat daarbij
komt kijken, de bijenproducten, de bestui-
ving en de wereld van de solitaire bij.

schap Bas Gouda in het zonnetje, door
hem zijn verhaal over de uit de Wouwse
kerk geredde Ambrosius te laten vertellen
(zie BIJEN 13(10): 278 (2004). Deze
Ambrosius heeft nu zijn plaats gekregen
in het front van het spreekgestoelte. 
In de filmruimte werd de film ‘Bee-

Movie’ vertoond. Wat nog ontbreekt is
een afsluitende wand tussen het film- en
het expositiegebeuren. Dat viel nu nie-
mand op, maar dat moet en komt op
korte termijn in orde. We kunnen er de
komende decennia weer tegenaan. 
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Peter Elshout
Veel mensen zien geen onderscheid
tussen bijen en wespen. Voor velen zijn
het dezelfde dieren en velen krijgen het
Spaans benauwd als ze deze insecten
zien of horen zoemen. Onbekend maakt
immers onbemind. Alleen door belang-
stelling te tonen, door te lezen, te kijken,
kan deze angst omslaan in interesse en
misschien wel in een nieuwe hobby. 

Bovengenoemde insecten behoren tot
de immens grote orde van de vliesvleuge -
ligen (Hymenoptera). Voor de leek lijken al
deze beestjes op elkaar. Dat ze niet één
paar vleugels hebben zoals vlinders,
vliegen, muggen en andere vliegende
insecten maar twee paar, ontgaat menig
toeschou wer. Dat bijen, wespen en hom-
mels een angel hebben, weet bijna ieder -
een. Dat het eigenlijk alleen de sociale,
statenvormende insecten zijn die ons een
pijnlijke steek kunnen geven, is minder
bekend. 
Net als bij de zoogdieren is er binnen

de orde van de vliesvleugeligen een groot
onderscheid in families en de bijbehoren -
de soorten. Zo heb je ook hier  , vleeseters
en alleseters.
Bijen en hommels behoren tot de

fami lie van de Apidae en zijn plantenbe-

zoekers, zij leven van pollen en nectar.
Bewust wordt hier het woord nectar
gebruikt want het is alleen de honingbij
die van nectar honing maakt. 
Wespen behoren tot de familie van de

Vespidae en zijn roofinsecten. Wespen -
larven eten het (al dan niet dode) vlees
van vliegen, muggen, rupsen, andere
insecten en spinnen. De wesp zelf moet
het doen met zoetigheden van uiteen-
lopende aard. Vroeg in het jaar gekregen
van de larven in ruil voor vlees, later in het
jaar zelf verzameld op onder andere onze
zoete frisdranken. Al met al wel een beet-
je eenvoudig weergege ven, want er zijn
ook wespen die plant aardig voedsel eten. 
De hommels, die ronde dikkerds, horen

net als de honingbij tot de familie van
Apidae. Hommels zijn bijachtigen die net
als de honingbij in een volk leven maar
dan minder goed georganiseerd en veel
kleiner. Bij de hommels overwintert alleen
de koningin, in tegenstelling tot bij de
honing bijen, waar het gehele volk over-
wintert.
Kortgezegd: wespen leven ten koste

van anderen, maar ruimen daarbij wel
veel dode insecten op. Bijen en hommels
vinden hun voedsel in bloemen die zij
meestal en passant bestuiven.

Bijen in soorten en maten
Naast de honingbij, die door imkers

wordt gehouden, leven er in ons land nog
ruim 300 andere bijensoorten. Daaronder
valt dus ook een tiental hommelsoorten
en verder een groot aantal soorten soli-
tair levende bijen. Solitaire bijen zijn in
maat, kleur en leefwijze zeer uiteen-
lopend. Een ding hebben ze gemeen: ze
leven niet in een volk zoals de honingbij
maar als éénling, soms met vele honder-
den dicht bij elkaar. Denk bijvoorbeeld
aan zandbijen die in zelf gegraven
gangetjes in de grond ieder voor zich aan
voortplanting doen en doodgaan. En
waarvan het nageslacht, zoals bij bijna
alle solitaire bijen, pas het volgende jaar
tevoorschijn komt, paart en weer voor
nageslacht zorgt.
Andere solitair levende bijen zijn blad-

snijderbijen, behangersbijen, kegelbijen,
metsel bijen, wolbijen en vele andere met
eveneens fascinerende namen.
Al deze namen vertellen iets over de

manier van nestbouw. De meest opval-
lende groep vormen de metselbijen die in
gaatjes in muren, in slecht voegwerk, in
de vuilcontainer, in kozijnen, in rietsten-
gels en in andere door de zon beschenen
objecten, pollen naar binnen brengen,

De vliesvleugeligen:
bijen, hommels en wespen

Akkerhommel op de korenbloem. Boomhommelkoningin verzamelt voedsel op de
paardebloem

B i o l o g i e
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waarop een ei wordt gelegd, waar om -
heen zandkorreltjes worden gemetseld,
tot het gaatje vol is. Het zijn bij al deze
eenlingen de vrouwtjes die je ziet werken,
de mannetjes zijn niet lang na de paring
doodgegaan. 
Alle bovengenoemde bijensoorten zor-

gen, doordat ze hun voedsel op bloemen
zoeken, voor de bestuiving van deze bloe-
men, waarna er zaden of vruchten met
zaden gevormd kunnen worden. Dankzij
de bestuiving kan de plant zich  voort-
planten en hebben andere dieren te eten.
Denk hierbij aan vogels en vele kleine en
grote zoogdieren.

Bijen met een dikke jas
Hommels, bijna kogelronde bijen, kun-

nen door hun dikke beharing al bij tem-
peraturen van net boven het vriespunt
vliegen. Vroeg in het voorjaar kun je de
pas uit de winterslaap ontwaakte konin -
ginnen zien rondvliegen op zoek naar een
mogelijke nestplaats of de eerst bloeien -
de planten. Een oud muizennest is als
nestplaats bij een aantal soorten erg in
trek. Andere soorten hebben voorkeur
voor een niet-schoongemaakte mezen -
kast of gewoon een holte in een graspol.
Voor een optimale isolatie van de nest -
holte worden mosdeeltjes, veertjes en
haren verzameld. De koningin maakt nu
kuipjes van was uit de in haar achter-
lichaam gelegen wasklieren. In die kuipjes
slaat ze het verzamelde pollen en de nec-
tar op. 
In vergelijkbare cellen legt zij haar

eerste eitjes, die zij met haar lichaams -
warmte koestert. Als na drie tot vijf dagen
de piepkleine larfjes uit de eitjes komen

voedt zij die een dag of zes vanuit haar
voedselopslag, waarna de larfjes zich ver-
poppen. Het zal dan nog circa 14 dagen
duren voor haar eerste kinderen, haar
eerste werksters uitlopen. Deze nemen
haar taken buiten het nestje geleidelijk
over. Hommelnesten worden tussen de
40 tot 100 hommels groot. Weer afhanke-
lijk van de soort worden er van mei tot
juli darren en koninginnen geboren. Het
nest raakt daarna langzaam in verval, de
oude koningin sterft, de jonge koningin-
nen paren en zullen het uitstervende
nestje verlaten om diep in de grond te
kruipen voor de winterslaap. Al met al een
periode van enige maanden waarin deze
goed aardige dikkerds zorg dragen voor de
bestuiving van planten met  bloemen die
op bestuiving door hommels zijn
aangepast en aangewezen.

Solitaire wespen 
Net als bij de bijen heb je wespensoor -

ten die alleen leven en soorten die als
volk leven. Ook bij de alleen levende (soli-
taire) wespen kom je de meest fascine -
ren de namen tegen. Wat dacht je van
goudwesp, zaagwesp, houtwesp, galwesp
of spinnendoder. Namen die tot de ver-
beelding spreken. Sommige wespen zijn
onopvallend, maar de goudwesp bijvoor-
beeld is wat kleur betreft net een schit-
terend diamantje. Afhankelijk van de
soort is het voedsel van de larven van
deze solitaire wespen zeer uiteenlopend.
Opvallend is dat er onder deze solitair le -
vende wespen zowel vleeseters als
planteneters voor komen. Zo zijn de hout -
wesp en de galwesp typische voorbeelden
van wespen waarvan de larven plantaar -

dig voedsel eten. De wespen zelf leven
van zoetstoffen zoals nectar en planten-
sappen. Het merendeel van de solitaire
wespen is gespecialiseerd in het vangen
van prooidieren voor haar nakomelingen.
Namen als spinnendoder, bijenwolf,
rupsendoder, keverdoder en sluipwesp
zeggen genoeg. Andere namen zoals
bronswesp, goudwesp, en knotswesp
zeggen iets over het uiterlijk van deze
fascinerend mooie dieren. Het zijn alle-
maal specialisten. Zo vangt en verlamt de
bijenwolf in hoofdzaak honingbijen, die
zij mole steert om haar honingmaag te
ledigen voor eigen gebruik. Vervolgens
deponeert zij drie tot vijf verlamde bijen
met een door haar gelegd eitje in een
door haar zelf gegraven holletje. Op het
moment dat de larve uit het eitje kruipt
heeft deze een aantal nog levende, ver-
lamde bijen om op te eten, waarna ze zich
verpopt om zich een tijd later als vol-
waardige bijenwolf uit te graven. Een
andere soort legt haar eitjes in een 
levende rups. De larven doen zich te goed
aan de doorvretende rups tot deze uitein-
delijk sterft waarna de wespen larven
overgaan in het popstadium om enige
tijd later als sluipwesp te voorschijn te
komen. Veel kleinere wespjes doen dit -
zelfde bij luizen en worden daarom ook
wel als biologische bestrijder gebruikt bij
de teelt van gewassen in kassen. Weer
andere parasiteren op solitaire bijen. De
larfjes van deze soorten zullen eerst de
bijenlarf en daarna het door de moederbij
verzamelde stuifmeel opeten. Solitaire
bijen en wespen zijn fascinerende insec -
ten die je zonder enig gevaar voor een
steek kunt bekijken.  

Metselbij, een mannelijke Osmia cornuta, beladen met mijten, wacht tot een vrouwtje te voorschijn komt. Rode wesp.
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Sociaal levende wespen contra de
honingbij
Ergens vanaf juli tot in september, als

je net geniet van een glaasje frisdrank op
het terras of gezellig bij de barbecue zit,
zijn het die geel/zwart gestreepte insec -
ten die je het leven zuur maken en die
daarom door sommige mensen limo nade -
wespen genoemd worden. Maar het zijn
ook deze insecten die door de leek maar
al te vaak voor (honing)bijen versleten
worden. Andersom gebeurt het ook en
voor een onwaarschijnlijk groot deel van
de mensen zijn het dezelfde dieren met
alleen een andere naam. De in volken le -
vende wespen zijn sociale dieren die
samen hun raten bouwen en het broed
verzorgen. Zij hebben net als de honing -
bijen een konin gin die eitjes legt en voor
nakomelingen zorgt. Toch zijn honing -
bijen en sociale wespen totaal verschil-
lende insecten. Honingbijen worden
meestal door een imker gehouden, maken
verticale raten gemaakt van was, leven
van stuifmeel/pollen en honing/suikers
en bestuiven bloemen waar zij hun voed-
sel verzamelen. Wespen echter zijn roof -
insecten die het vlees van de door hen
gedode insecten en van dierlijke kadavers
aan de larven in het wespennest voeren.
Wespennesten lijken, behalve in de vorm
van de cel, in geen enkel op zicht op de
door honingbijen gebouwde raten. Een
wespennest is gemaakt van verweerd of
rot hout en heeft horizontale raten met
cellen waarvan de opening naar beneden
is gericht. In deze cellen kan geen voedsel
worden opgeslagen. De raten van de ho -
ningbij, die gemaakt zijn van was uit de
wasklieren van de werksterbijen, worden

niet alleen gebruikt voor het grootbren-
gen van bijen, maar zijn tevens een voor-
raadschuur voor honing en stuifmeel.
Ergens in de maand mei als de wespen -
koninginnen nog maar net uit hun win-
terslaap ontwaakt zijn, gaan ze geheel
alleen een nestje bouwen. Aanvankelijk
zijn deze nestjes niet groter dan een ping-
pongballetje, met een raatje van hooguit
zes cellen groot. De koningin belegt deze
cellen, houdt ze warm, voedt zich met
nectar uit ondiepe bloemen en gaat op
jacht om haar eerste nakomelingen te
voeden. Vergeleken met een bijen -
koningin, die alleen maar eitjes kan leg -
gen is een wespenkoningin een alleskun-
ner. Ergens in juli/augustus bereikt het
wespen nest, inmiddels uitgegroeid tot
een woning voor vele duizenden wespen,
het hoogte punt in zijn ontwikkeling.
Naast werksters worden er koninginnen
en darren geboren, de oude koningin
sterft en uiteindelijk zullen alle werksters
en de laatste darren bij de eerste
nachtvorst ook sterven. De in de loop van
het seizoen geboren konin gin nen hebben
inmiddels gepaard en gaan verstopt
tussen schors of brandhout in winter-
slaap. Pas in het volgende voorjaar ergens
in mei komen ze te voorschijn en starten
dan dezelfde cyclus als hun moeder. De
koningin van de honingbij houdt geen
winterslaap, maar zij overwintert met
haar volk dat zich voedt en warm houdt
in afwachting van het komende voorjaar. 

Ieder vogeltje zingt zoals het
gebekt is
Alle sociale insecten verdedigen hun

nest, de ene soort meer dan de andere. 

Bij honingbijen is het niet verstandig vóór
de kast te gaan staan. Dat is immers de
plaats waar vele honderden bijen per
minuut aan en af kunnen vliegen. De kans
dat je een steek krijgt is vergelijkbaar met
de kans op een aanrijding als je op de
 snelweg gaat staan. Daarom werken im -
kers aan de achterkant of zijkant van een
bijenkast. Bij de meeste soorten hommels
is een steek bijna uitgesloten. Een uitzon-
dering hierop is de boomhommel die iets
minder tolerant is. Wespen daarentegen
reageren, afhankelijk van de soort, aan -
zienlijk agressiever. Van de in ons land le -
vende negen soorten sociale wespen
veroorzaken eigenlijk alleen de gewone
wesp en de Duitse wesp overlast. Het zijn
deze soorten die je belagen op het terras.
Een buiten beentje is de rode wesp, waar-
van een deel van de strepen niet geel
maar tomatenrood is. Deze is vrij zeldza-
am, maakt kleine nestjes en is heel vrien-
delijk in gedrag. Maar ook deze wesp kan
een steek uitdelen als ze bedreigd wordt.
Dat geldt ook voor de hoornaar, een

reuzenwesp van zo’n 25 mm, die zich de
laatste jaren aan het uitbreiden is.
Ondanks de indrukwekkende verschijning
hoef je niet bang te zijn voor deze lage
brommer, zolang je voldoende afstand tot
het nest bewaart.
Bijen, hommels en wespen hebben

allemaal hun nut in het onderhouden van
onze natuur. Behandel ze dus met
respect!

Een boek dat u meer kan vertellen over
deze fascinerende insecten is Gids van
bijen, wespen en mieren. Heiko Bellmann
ISBN 9052102937, Uitgeverij Tirion.

Bijenwolf met een verlamde honingbij, op zoek naar de ingang van haar holletje Een wespenlarve braakt voedsel voor de wespen op

 



Bijenhouden speciaal 21
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M o e r  g e vo n d e n



Henk van der Scheer
Honing is een godenspijs, tè goed als
voedsel voor gewone stervelingen, aldus
de filosofen in het oude Griekenland. In
werkelijkheid is honing plantensap dat in
hoofdzaak via nectariën in de bloembo-
dem wordt uitgescheiden. Dat planten-
sap, of nectar, wordt door bijen ‘veredeld’
tot het natuurlijk product honing.
Enzymen van de honingbij, voornamelijk
invertase, zetten sucrose in de nectar om
in de enkelvoudige suikers glucose en
fructose. Vervolgens dikken de bijen die
geïnverteerde oplossing in tot honing
met nog maar ongeveer 20% water. 
Het ware geheim van honing is de wer-
king van enzymen en noeste arbeid. 

Honing bevat voornamelijk suikers, maar
daarnaast kleine hoeveelheden van aller-
lei stoffen die van nature in plantensap-
pen zitten zoals vitaminen en mineralen.
Die plantenstoffen bepalen de smaak.
Ook komt er stuifmeel voor in honing:
circa 30 mg per kg honing. Door deter -
mineren van dat stuifmeel kan worden
nagegaan uit welke bloemen de bijen de
nectar hebben verzameld. Bevat de
honing veel stuifmeel van één planten-
soort, bijvoorbeeld als meer dan 45% van
alle stuifmeelkorrels van de linde is, dan
mag men die lindehoning noemen.
Honingbijen verzamelen in principe

alles wat zoet is, zoals suikerstroop, maar
ook honingdauw, een kleverig
uitscheidings product van luizen. Ook die
voeden zich met plantensap en steken
daartoe hun monddelen in bladeren van
vele planten en bomen en in naalden van
dennen. Het teveel aan suikers wordt uit-
gescheiden en de betreffende druppeltjes
worden door de bijen verzameld en ver-
werkt tot honing. Zulke honingdauwho-
ning bevat heel weinig stuifmeel maar
wel veel sporen van zogenaamde zwart -
schimmels.

Oogsten
Honing kan worden geoogst als de cel-

len van de raten waar de honing in zit

‘ver zegeld’ zijn. De honing is dan rijp ofte-
wel voldoende ingedikt. Dergelijke ramen
worden ontzegeld en geslingerd, waarna
de honing wordt gezeefd en opgevangen
in een aftapvat. Daarin wordt de honing
geklaard: alle (was)deeltjes komen boven
drijven en kunnen worden afgeschuimd.
Vervolgens kan de honing worden gebot-
teld in potten. Goede honing gaat na ver-
loop van tijd kristalliseren. Dat gaat snel-
ler als de honing naar verhouding veel
glucose bevat en weinig fructose, zo als
bijvoorbeeld koolzaadhoning. Acacia -
honing bevat echter relatief veel fructose
en die honing kristalliseert pas na vele
maanden. Het jaarlijks aantal geoogste
potjes honing is voor veel imkers een
graadmeter voor hun professionaliteit.
Honing die weinig water bevat is maxi-

maal twee jaar houdbaar. In die tijd loopt
het gehalte aan hydroxymethylfurfural
(HMF) langzaam op tot 40 mg per kg
honing en dat is de wettelijke grens. HMF
is niet giftig voor mensen, wel voor bijen.
Het ontstaat uit de suiker fructose. Ver -
warmen van honing versnelt dit proces
sterk. Een hoog HMF-gehalte duidt op
ongewenste verhitting. Door verhitting
gaan voor de gezondheid gunstige eigen-
schappen verloren. Honing is antibiotisch

werkzaam dankzij de stof inhibine en een
hyperosmotische werking. Geselecteerde
honing wordt toegepast bij (brand)won-
den die slecht genezen.
Honing is niet steriel, maar bevat bac-

teriën en schimmelsporen, waaronder gis-
ten. Door de hoge suikerconcentratie kun-
nen die zich niet ontwikkelen. Gistsporen
gaan groeien als honing teveel water
bevat. Gegiste honing ruikt en smaakt
onaangenaam zurig. Soms komen sporen
van de bacterie Clostridium botulinum in
honing voor. Die zijn gevaarlijk voor zuige-
lingen. Reden om geen honing te geven
aan kinderen beneden een jaar.
In verhouding tot landen met een gun-

stiger klimaat voor honingbijen, zoals de
zuidelijke landen van de EU, is de produc-
tie van honing in Nederland gering. De
consumptie in Nederland bedraagt onge-
veer 6.000 ton honing, ongeveer 15%
daarvan wordt geleverd door de Neder -
landse bijenhouderij. Grote exporteurs
van honing zijn Argentinië, China en
Mexico. De EU is voor ongeveer 50% zelf-
voorzienend. Reden om de productie en
afzet te stimuleren met subsidies. Sterke
achteruitgang van dracht in ons land de
laatste halve eeuw maakt het echter
onmogelijk om de productie te verhogen.
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E co n o m i e

Honing en bestuiving

Een mooi raam met honing



Bestuiving
In de bijenwereld bestaan geen vakan-

ties en is er geen VUT of pensioen. Als je
als werkster tot haalbij ‘promoveert’ dan
foerageer je van ‘s morgens tot ‘s avonds
in het veld, op zoek naar nectar en stuif-
meel. Dat alles ongeveer drie weken lang,
tot het einde het volk dienend. “Non nobis
solum” schreef men vroeger bij afbeeldin-
gen van bijenkorven. Dat betekent: wij
werken, maar niet voor onszelf alleen.
Tijdens dat puren in de bloemen raken de
haalbijen bepoederd met stuifmeel. Soms
zien ze er helemaal wit uit als molenaars-
knechten, bijvoorbeeld als ze vliegen op
muskuskaasjeskruid (Malva moschata) en
verwante soorten. Door de eigenschap
bloemvast, foerageren honingbijen vooral
op massaal voorkomende plantensoorten.
Tijdens de bloei kan dat veel nectar en
stuifmeel opleveren. Een imker spreekt
dan van een dracht. Dat betekent dat soli-
taire planten vaker worden overgeslagen
door honingbijen en dat die planten het
eerder moeten hebben van andere bestui-
vers zoals hommels en solitaire bijen.
Om bestuivers te lokken hebben bloe-

men in de loop van de evolutie opvallen-
de, veelal gekleurde kroonbladeren ont-
wikkeld als ‘uithangborden’. Een extra sti-
mulans zijn natuurlijk de nectarklieren in
de bloembodem waar het plantensap
met zijn suikers ter beschikking komt van

snoepende bestuivers. Zo is er een afhan-
kelijkheid ontstaan tussen bloem en
bloembezoeker. In onze streken is onge-
veer 80% van de plantensoorten aange-
wezen op bestuiving door insecten. Voor
een deel helpt ook de wind mee bij de
overdracht van stuifmeel.
Bestuivers met stuifmeel in hun haren-

kleed brengen daarmee dat stuifmeel
naar andere bloemen. Zijn die van dezelf-
de soort dan is er een kans dat het stuif-
meel op de stamper komt en daar gaat
kiemen. Dan kan er bevruchting optreden
en zaad worden geproduceerd. Zo verme-
nigvuldigt de plantensoort zich langs
geslachtelijke weg. Vervolgens is het zaak
dat de nakomelingen zich over een groter
gebied verspreiden. Daartoe omhullen
veel planten hun zaad en ontstaan vruch-
ten, noten en bessen. Die worden gegeten
door allerlei dieren en elders wordt het
onverteerde zaad dan weer aan de grond
toevertrouwd. Bestuiving draagt daarmee
bij aan de voedselkringloop en is van
belang voor de biodiversiteit van planten.
Van de bestuivende eigenschap van

honingbijen maakt men in de land- en
tuinbouw gebruik, met name in de fruit-
teelt, de teelt van zaaizaad en bij diverse
bedekte teelten in kassen en tunnels. Bij
bedekte teelten valt de factor wind weg
en moeten de bestuivers het werk alleen
doen. Land- en tuinbouwers huren dan

ook volken van imkers om de oogstzeker-
heid te verbeteren en een optimaal kwan-
titatief en kwalitatief product te oogsten.
Naar schatting ongeveer een derde van
de 7.000 imkers in ons land (met samen
circa 50.000 bijenvolken) verhuurt volken
aan beroepstelers van land- en tuinbouw-
gewassen. Dat vereist een beroepsmatige
instelling van de imkers die in overgrote
meerderheid hobbyist zijn en veelal met
imkeren zijn begonnen als een ‘natuur-
sport’, zoals de bekende natuurbescher-
mer Eli Heimans het houden van bijen
karakteriseerde.

Economisch belang
Wereldwijd zijn honingbijen econo-

misch van veel meer belang als bestuiver
dan als honingproducent. Economisch
bekeken staan honingbijen als honing -
producent op de vijfde plaats voor wat
betreft door de mens benutte dieren. Als
bestuiver komen ze op de tweede plaats
achter koeien. Onze nationale overheid
ziet dan ook meer in het zekerstellen van
de bestuiving van land- en tuinbouwge-
wassen dan in de bevordering van de pro-
ductie en afzet van honing. Wereldwijd
profiteert ongeveer 70% van de belang-
rijkste soorten cultuurplanten van bestui-
ving. In 80% van de gevallen zijn daarbij
honingbijen betrokken, geleverd door
imkers.
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Neder landse
B i jenhoudersveren ig ing
Postbus 90, 6720 AB Bennekom
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
t 0317-42 24 22   f 0317-42 41 80
e secretariaat@bijenhouders.nl
i www.bijenhouders.nl
bank 53.90.42.897, postbank 84.68.01. 
Voor betalingen vanuit het buitenland: 
IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Openingstijden ma-vrij: 10.00-14.00 uur

Het  B i jenhuis  (winke l )
Postbus 90, 6720 AB Bennekom
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen 
t 0317 422 733,  f 0317-42 41 80
e bijenhuis@bijenhuis.nl 
i www.bijenhuis.nl
bank 53.90.42.900, postbank 823276
open
1 apr t/m 30 sep: di t/m vr 8.30-17.30 uur,
za 8.30 - 13.00 uur
1 okt t/m 31 mrt: di t/m vr 8.30-17.00 uur

bi jen@wur  P lant  Research
Internat iona l  (PR I )
(v.h.  PPO-Bijen, Ambrosiushoeve)
Centraal Meldpunt Bijenziekten (ma t/m
vrij van 9.00 - 17.00 uur, op afspraak) 
Postbus 16, 6700 AA Wageningen.
Bezoekadres: Droevendaalsesteeg 1,
6708 PB Wageningen,
t 0317-48 12 79
e bijen@wur.nl
i www.bijen.wur.nl

Spui t schade  melden  
Inspectie Noord/Oost, Zwolle 
t 038-4291300
Inspectie West, Utrecht
t 030-66 92 669
Inspectie Zuid, Eindhoven
t 040-25 638 00

Amer ikaans  vu i lb roed
Gevallen of vermoedens van Amerikaans
vuilbroed (AVB) altijd melden bij: 
AID Kerkrade
t 045-54 64 185

Januari Wageningen
Bestuivingsdag NBV

Februari Utrecht
Koninginnenteeltdag 

Maart Driebergen
BD-imkerdag in ‘Kraaybeek’.

Maart Etten-Leur
Bijenmarkt

Maart Ruinen
De traditionele Boeldag in Ruinen. 

Maart Wageningen
De jaarlijkse Bijengezondheidsdag. Dit is
een nascholingsdag voor Bijen gezond -
heids   coördinatoren (BGC’s) en Specialis -
ten Bijengezondheid (SBG’s).  

April Wageningen
Algemene Ledenvergadering van de NBV
in het WICC, aanvang 10.00 uur.

April Driebergen
Bijenmarkt

April Dordrecht
Bijenmarkt

Mei Midden-Beemster
Bijen-, natuur- en plantenmarkt

Mei Hilvarenbeek
Bijenmarkt

Mei Rotterdam
Open dag van NBV afd. Rotterdam. Thema
“Meekijken over de schouders van de
imker”. In natuur gebied Rotte me ren aan
de Nessenweg, Uitverlaat te Rotterdam. 

Juni landelijk
Nationale Carnica-overlarfdag van de
Vereniging van Carnica Imkers (VCI). Kijk
op iwww.verenigingvancarnicaimkers.nl
voor mentoren en locaties.

Juni Leiden
De Leidse Bijenmarkt vindt dit jaar plaats
van 10.00-16.30 uur aan de Zoeterwoudse -
singel, bij sportpark ‘Trigon’.

Juni St. Antonis
Inloopdag bij Imkerij/ fruittuin ‘De
Bijendans’, Zandkant 11a.

Juni Bergeijk
Kempische Natuurmarkt in de natuurtuin
‘t Loo, Terlostraat 4. Naast natuur -
vriendelijke producten en ecolo gische
oplossingen rondleidingen door de tuin
verzorgd door gidsen van IVN, VELT en
van de bijenhouders vereni ging, live
muziek, hapjes, drankjes en vers, ter
plekke gebakken, tarwebrood. 

Juli Veenendaal
Zwermbijenmarkt, Sportpark ‘Panhuis’.

Juli Weert
Grote imkerdag in het NMC, Geurtsven -
weg 4. met o.a. honing slinge ren, korf -
vlechten, wassmelten en bewer ken,
honingwafels bakken en kaarsen trekken.
Gratis toegang. 

Augustus Horst
Elke eerste zondag van de maand (t/m
oktober) kunt u terecht in het praktijk -
centrum ‘t Zoemhukske, Kasteellaan 3,
Horst-Noord (nabij de kasteelruïne). 

September Stadskanaal
Regionale honingkeuring voor de provincie
Groningen bij NBV afd. Stadskanaal. 
Alle afdelin gen in Groningen worden
geïnformeerd. 

November Boxtel, Beilen, Weert
Studiedagen NBV, voor elk wat wils in
Boxtel (Noord-Brabant), Weert (Limburg)
en Beilen (Drenthe) organiseert de
Nederlandse BijenhoudersVereniging
(NBV) studie- en ontmoetingsdagen.

Maandagenda Kijk voor actuele informatie op www.bijenhouders.nl


