
Afgelopen	  zaterdag	  was	  weer	  de	  landelijke	  Biologische	  Dynamische	  Imkerdag.	  Een	  flink	  aantal	  
mensen	  uit	  Haarlem	  en	  omgeving	  hebben	  deze	  bijzonder	  leerzame	  dag	  bezocht.	  Zoals	  bekend	  gaat	  
het	  niet	  goed	  met	  de	  bij.	  Vanuit	  de	  bd-‐imkers	  wordt	  daarom	  ook	  gezocht	  naar	  een	  weerbare	  bij.	  In	  
deze	  zoektocht	  is	  een	  interessante	  parallel	  te	  trekken	  met	  een	  boer	  in	  Lunteren,	  die	  als	  eerste	  in	  
Nederland	  zonder	  antibiotica	  werkt	  en	  waar	  een	  film	  gemaakt	  door	  Onno	  Gerritsen	  over	  de	  boerderij	  
van	  de	  familie	  van	  de	  Voort	  (er	  zijn	  plannen	  om	  deze	  film	  ook	  naar	  Haarlem	  te	  halen).	  	  

De	  boer	  Jan	  Dirk	  van	  der	  Voort	  en	  zijn	  vrouw	  werken	  met	  een	  
potstal,	  zoals	  vroeger	  ook	  de	  heideschapen	  gedurende	  de	  winter	  
op	  stal	  werden	  gehouden	  waarbij	  over	  de	  mest	  heideplaggen	  
werden	  gelegd.	  Gedurende	  de	  winter,	  kwamen	  de	  schapen	  
daarmee	  steeds	  hoger	  in	  de	  stal	  te	  staan.	  In	  het	  voorjaar	  werd	  de	  
mest	  met	  heideplaggen	  dan	  nabij	  de	  boerderij	  uitgereden.	  De	  
boer	  werkt	  met	  eenzelfde	  principe.	  In	  het	  geval	  van	  de	  boer	  
wordt	  mest	  met	  stro	  bestrooid.	  Het	  tijdstip	  van	  uitrijden	  wordt	  
door	  de	  wormen	  die	  in	  de	  weide	  leven	  bepaald	  (550	  stuks	  per	  m2	  
weide,	  wat	  zeer	  veel	  is).	  In	  het	  voorjaar	  wanneer	  alles	  tot	  leven	  
komt,	  dus	  ook	  de	  wormen,	  wordt	  de	  grond	  verrijkt.	  Door	  het	  
grote	  aantal	  wormen,	  wordt	  de	  mest	  in	  hele	  korte	  tijd	  onder	  
gewerkt.	  Doordat	  de	  koeien	  alleen	  gras	  van	  de	  weide	  eten,	  dus	  
geen	  extra	  krachtvoer	  krijgen	  waardoor	  de	  voedingsbalans	  in	  de	  

bodem	  erg	  wordt	  verstoord	  en	  te	  veel	  wordt	  verrijkt,	  groeien	  er	  ook	  veel	  kruiden	  in	  de	  weide.	  Zo	  
levert	  de	  paardenbloem	  veel	  calcium	  voor	  de	  koe	  zelf,	  maar	  ook	  voor	  in	  de	  melk.	  Het	  heeft	  de	  boer	  
lange	  tijd	  gekost	  om	  bijvoorbeeld	  diarree	  te	  stoppen	  bij	  kalveren,	  waar	  dan	  ook	  veel	  van	  gestorven	  
zijn.	  Het	  meer	  en	  meer	  beschikbaar	  komen	  van	  kruiden,	  en	  het	  raadplegen	  van	  een	  kruidenspecialist,	  
maakt	  dat	  hij	  veeziektes	  heeft	  kunnen	  overwinnen.	  Bijzonder	  is	  dat	  de	  koeien	  hun	  horens	  houden,	  
waar	  wetenschappelijk	  onderzoek	  op	  zijn	  bedrijf	  naar	  wordt	  gedaan	  en	  waarbij	  is	  aangetoond	  dat	  in	  
tijden	  dat	  er	  weinig	  specifieke	  voedingsstoffen	  aanwezig	  zijn,	  de	  koeien	  dit	  uit	  hun	  hoornen	  kunnen	  
halen.	  In	  de	  reguliere	  landbouw,	  halen	  de	  koeien	  dit	  uit	  hun	  klauwen,	  wat	  leidt	  tot	  verzwakking	  en	  
ontstekingen	  aan	  de	  poten.	  Antibiotica	  genoeg,	  om	  bijvoorbeeld	  wormeninfecties	  te	  bestrijden,	  maar	  
van	  deze	  resten	  komen	  middelen	  in	  de	  melk	  maar	  ook	  in	  het	  
weiland	  terecht.	  En	  dood	  daarna	  dan	  weer	  een	  deel	  van	  de	  
wormen	  in	  de	  grond.	  	  

Wat	  heeft	  dit	  nu	  alles	  met	  de	  bijen	  te	  maken	  zult	  u	  zich	  afvragen?	  
Als	  oorzaak	  van	  de	  bijenziekte	  worden	  vaak	  drie	  redenen	  
aangegeven:	  minder	  beschikbaar	  zijn	  van	  rijk	  bloeiende	  tuinen	  en	  
weilanden,	  de	  besmetting	  met	  varoamijt	  en	  gebruik	  van	  
neonicotinoiden	  (bestrijdingsstoffen).	  	  

Voor	  wat	  het	  eerste	  punt	  aangaat,	  zorgt	  de	  hierboven	  genoemde	  
boer	  voor	  een	  rijk	  bloeiende	  weide.	  Hoe	  meer	  verschillende	  rijk	  
bloeiende	  kruiden,	  hoe	  gezonder	  zijn	  koeien	  en	  hoe	  meer	  nectar	  
voor	  de	  bijen.	  	  

In	  de	  bestrijding	  van	  de	  varoamijt	  zijn	  er	  verschillende	  zoekrichtingen	  gaande.	  De	  mijt	  zuigt	  
bijenbloed	  en	  zou	  in	  verhouding	  van	  mijt-‐bij	  vergelijkbaar	  bij	  mijt-‐mens,	  een	  grote	  van	  een	  vierkante	  
decimeter	  hebben.	  Ter	  bestrijding	  van	  de	  mijt	  wordt	  er	  zuur,	  zoals	  mieren-‐	  en	  oxaalzuur	  toegepast.	  
Maar	  bd-‐imkers	  willen	  net	  zoals	  de	  boer	  onderzoeken	  of	  het	  ook	  niet	  zonder	  kan.	  Eenzelfde	  



zoektocht	  als	  de	  boer	  (ik	  kom	  hier	  in	  een	  volgende	  blog	  nog	  bij	  u	  op	  terug).	  Ook	  bij	  de	  bijenhouder	  
gaat	  dit	  met	  vallen	  en	  opstaan	  en	  veel	  dode	  bijen	  gepaard.	  Maar	  we	  blijven	  volhouden.	  	  

Het	  gebruik	  van	  neonicotinoiden	  (imidacloprid	  is	  
zo’n	  pesticide)	  is	  2700	  keer	  giftiger	  dan	  DDT.	  
Bekend	  is,	  dat	  de	  uitwerking	  van	  neonicotinoiden	  
bij	  de	  bij	  vergelijkbaar	  is	  met	  overmatig	  alcohol	  
drinken	  door	  de	  mens.	  Je	  raakt	  je	  korte	  termijn	  
geheugen	  kwijt	  en	  weet	  niet	  meer	  waar	  je	  bent.	  
Net	  als	  bij	  de	  mens	  worden	  er	  op	  celniveau	  
nieuwe	  eiwit“verbindingen”	  	  in	  het	  lichaam	  
gemaakt	  die	  na	  een	  tijdje,	  de	  schadelijke	  effecten	  
teniet	  doen.	  Dit	  gebeurt	  bij	  de	  bij	  ook,	  waarbij	  de	  
bij	  na	  verloop	  van	  tijd	  in	  sommige	  gevallen	  de	  
weg	  naar	  de	  kast	  toch	  weer	  weet	  terug	  te	  vinden.	  
Echter,	  met	  de	  verontreinigde	  nectar	  bij	  zich,	  die	  

wordt	  overgegeven	  aan	  heel	  veel	  werkbijen	  die	  de	  nectar	  indampen	  en	  in	  de	  raten	  wegstoppen,	  
wordt	  de	  concentratie	  alleen	  maar	  hoger.	  	  

Onderzoek	  in	  Amerika	  wijst	  uit	  dat	  er	  raten	  met	  stuifmeel	  zijn,	  die	  vele	  verschillende	  
bestrijdingsmiddelen	  bevatten.	  De	  EU	  is	  dan	  ook	  de	  juridische	  strijd	  aangegaan	  om	  het	  gebruik	  van	  
neonicotinoiden	  te	  verbieden.	  	  

Zijn	  er	  lichtpuntjes……..	  

Ja,	  zo	  gebruikte	  de	  bd-‐boer	  die	  zijn	  eigen	  melk	  verwerkt	  tot	  
kaas,	  plantaardige	  kiezelzuur	  (heeft	  het	  uiterlijk	  van	  meel),	  om	  
de	  mijt	  die	  zich	  	  van	  de	  kaas	  te	  goed	  doet	  te	  bestrijden.	  Het	  
scherpe	  kiezelzuur	  (soort	  kwarts)	  gaat	  tussen	  zijn	  pootjes	  
zitten	  waardoor	  het	  begint	  te	  irriteren.	  De	  mijt	  neemt	  dan	  de	  
benen	  of	  overlijd.	  Een	  idee	  om	  bij	  de	  bijenvolken	  toe	  te	  gaan	  
passen.	  	  

Dit	  naast	  mij	  met	  nog	  zo’n	  250	  enthousiaste	  bd-‐imkers	  die	  de	  
dag	  hebben	  bijgewoond	  die	  ook	  allemaal	  enthousiaste	  
plannen	  ontwikkelen.	  Een	  idee	  dat	  op	  de	  Schotertuinen	  
concreet	  gaat	  worden	  is	  het	  inzaaien	  van	  boekweit	  nabij	  de	  
bijenkasten.	  Een	  in	  de	  vergetelheid	  geraakt	  gewas,	  dat	  vanaf	  
juni	  tot	  september	  veel	  nectar	  geeft.	  Dit	  willen	  we	  natuurlijk	  
ook	  en	  zullen	  in	  mei	  dit	  gewas	  op	  de	  tuin	  gaan	  inzaaien	  naast	  
vele	  ander	  zaad	  dat	  we	  verleden	  jaar	  hebben	  verzameld.	  	  

Zo	  wordt	  ook	  op	  de	  Schotertuinen	  gewerkt	  aan	  een	  weerbare	  
bij.	  	  

	  

Wilt	  u	  meer	  weten	  over	  bd-‐imkeren,	  kijk	  dan	  eens	  op	  de	  landelijk	  site:	  www.bdimker.nl	  	  


