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Bijen in de tuin.

Enkele weken terug werden wij, dat

wil zeggen tuiniers van tuin 74,

opgeschrikt door en enorme zwerm

bijen die als een zware tros in de

appelboom hing. Een week later

gebeurde hetzelfde bij de buurvrouw.

Gelukkig, in beide gevallen, werd snel 

ingegrepen door de imkers die hun

kasten hebben vlakbij ons in hun spe-

ciale bijentuin. Het was wel een

indrukwekkend gezicht, die enorme

berg bijen die daar met z’n allen aan

een tak hingen.

Opeens realiseerde ik me dat zich

iets bijzonders in onze volkstuin

bevindt (let op dat woord bijzonders)

en dat het tijd wordt daar eens wat

meer aandacht aan te besteden in

onze nieuwsbrief.

Ik maakte op een zonovergoten dag

deze zomer een afspraak met een

van de imkers, Agne Jezerskyte. Ik

heb haar beleefdheidshalve niet naar

haar leeftijd gevraagd, maar ik schat

haar ergens in de twintig. Een jeugdi-

ge imker dus. Wel vroeg ik haar naar

haar land van herkomst. Ze is

Litouwse en kwam in haar vroege 

jeugd al direct in aanraking met de

bijen. Haar vader had een mooi stuk

land bij hun huis en daar stonden

zo’n tien kasten met zwermen.

Helaas overleed haar vader en het

gezin besloot in 2005 te verhuizen

naar Nederland. 

Ze studeerde aanvankelijk economie,

later antropologie waarin zij ook is 

afgestudeerd. Voor de antropologie

moest ze stage lopen en kwam daar-

bij op het idee om in Londen stad-

simkers te interviewen. Ze bracht

door dit veldwerk, zoals ze het noemt

in haar inmiddels vlekkeloze

Nederlands (!), drie maanden door in

die wereldstad. In Londen zijn veel

bijenhouders. De bijen doen het daar

zelfs beter dan op het platteland.

Immers de diversiteit aan bloemen is

groter door al die stadstuinen. 

Bovendien bloeien de bloemen er het

hele seizoen door in tegenstelling tot

de monocultuur van het boerenland;

daar bloeit bijvoorbeeld de koolzaad

maar even en dan is het over. 

Tijdens die maanden in Londen kwa-

men alle herinneringen aan de kasten

van haar vader weer boven en ze

besloot, toen ze terug was in

Nederland om meteen een cursus

bijen houden te volgen.

Er is, zo zegt ze, veel veranderd in de

bijenwereld, zeker in vergelijking tot

de Litouwse periode. De bijen moeten

geholpen worden. Medicijnen of 

ziektebestrijdingsmiddelen zijn nodig.

Een groot probleem op dit moment is

de zogenaamde Varroa-mijt. een

minuscuul diertje dat zich op de bij

vastzet en het immuunsysteem van

de bij aantast. Deze mijt werd ooit

door de globalisatie verspreid en is

vrijwel op de gehele wereld een prob-

leem. Alleen Nieuw-Zeeland is er 

nog van gevrijwaard. Daar gelden

dan ook strenge invoer- en

exporteisen.

In principe zijn er twee manieren om

met bijen om te gaan. De traditionele

aanpak tegenover de biodynamische.

Bij deze laatste vorm worden geen 

ziektebestrijdingsmiddelen gebruikt.

Het doel is de bijenwereld zo min

mogelijk te verstoren. De bijen

moeten hun problemen zelf oplossen.

Ook het uitzwermen wordt niet

gecontroleerd.

De traditionele imker gebruikt wel dit

soort middelen. Hij zorgt er voor dat

hun volken niet vertrekken. Ook is hij

vrij strikt in de werkzaamheden, die

worden zorgvuldig afgevinkt.

Agne vertelt dat ze in Londen vaak

heel verhitte discussies meemaakte

tussen de verschillende partijen. Elke

bijenhouder heeft daar zo’n beetje

zijn eigen opvatting. 

Ook is de imkerwereld daar heel

hiërarchisch ingedeeld, de meer

ervaren versus de minder ervaren

imkers. Als ik haar daar naar vraag,

zegt ze dat ze zelf een soort 

middenpositie inneemt. Beide partijen

hebben wel een punt, vindt ze. Maar

bijen hebben de mensen nodig. Ze

kunnen uit zichzelf niet overleven. In

Litouwen kan dat 

overigens wel. Daar zijn nog holle

bomen te vinden. Maar hier in dit land

wordt alles netjes opgeruimd. Soms

gebeurt het wel dat iemand zo’n

bijenzwerm in zijn fietstas vindt. Maar

over het algemeen worden uitzwer-

mende volken weer keurig in een 

kastje geplaatst. Zoals ook in ons

geval, in onze volkstuin. 

En bij ons krijgen de bijen natuurlijke

medicijnen tegen de varroa-mijt.

Om alle misverstanden uit de weg te

ruimen: bijen zijn niet agressief. Ze

zullen niet 

snel uit zichzelf steken. Bovendien

kijken ze wel zwaar uit, want zo’n

steek is ook dodelijk voor de bij zelf.

Zonder angel overleven ze niet. Die

trossen bijen die wij gezien hebben,

zijn helemaal ongevaarlijk. Die bijen

zijn extra zwaar door alle honing die

ze bij zich hebben om de koningin en

zichzelf te voeden. Ze kunnen zich 

nauwelijks bewegen door die grote 
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voorraad honing en hun angel is hele-

maal onbruikbaar door die topzware

last die ze meetorsen.

Wat Agne vooral fascineert bij de

bijen zijn de kleuren en de vormen.

Dat prachtige wit van de honingraat

bijvoorbeeld. Visueel is dat iets

geweldigs. De bijen wonen er en ze

worden er geboren.  

Ook de dans van bijen is ongelofelijk

boeiend. Ze communiceren ermee.

Ze dansen 

en vibreren met hun achterlijf in de

richting van de zon. En door de patro-

nen die ze 

rechts en links van de zonnewijzer

beschrijven, weten de andere bijen

waar zich een bijzonder bloem bevin-

dt.In het voorjaar begint alles. De

oude bijen worden vervangen. De

nieuwe bijen worden geboren. De

winterbijen leven zo’n 6 maanden. De

lente- en zomerbijen ongeveer 6

weken. De vroege lentebloemen lev-

eren het stuifmeel voor de jonge 

bijen, het is het proteïne dat ze nodig

hebben. En dan wordt de honing

gemaakt, in feite verdikte nectar uit

de bloemen. De verhouding is dan

ongeveer 80% suiker tegenover 20%

water. Vóór hun bewerking is dat pre-

cies andersom. De honing hebben ze

nodig voor hun energie en om te kun-

nen vliegen. Het overschot aan de 

honing wordt uiteindelijk door de

imker uit de bijenkast ‘geslingerd’ via

een bepaalde procedure.

In mei of juni gaan de volken zwer-

men. Dan wordt ook de nieuwe

koningin gemaakt.  En ze beslissen

wanneer ze vertrekken via wat je zou

kunnen noemen ‘collective thinking’

(maatschappelijk denken, zo zou je

het kunnen vertalen, ja daar kunnen

wij 

mensen nog wat van leren, hvh). De

uitverkoren koningin wordt met super-

voedsel gevoed (koninginnengelei of

gelée royale zoals de Fransen het

noemen) en groeit uit tot een waar-

lijke koningin, groter dan alle

anderen. Dat moet je als imker goed

in de gaten houden, want in feite wor-

den er continu meerdere koninginnen

gemaakt door de werksterbijen in

diverse grote cellen (‘doppen’). Die

moet de imker controleren om het

zwermen te voorkomen. Dat is een

lastig karweitje. Soms mis je er eentje

en dan ontstaat de zwerm.

Tenslotte nog iets over de mannetjes-

bij. Die is alleen maar goed om te

bevruchten. 

Zodra hij dat gedaan heeft, sterft hij.

Erger nog, hij is meteen zijn geslacht-

sorgaan kwijt. Je moet er even niet

aan denken.

Wat een boeiende wereld bevindt

zich in onze volkstuin! Dit interview

smaakt naar En we besluiten met een

goede raad van Agne: zorg voor veel

bijenvriendelijke bloemen in je tuin. In

het voorjaar vooral veel krokussen en

sneeuwklokjes. Of kijk eens op

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.ph

p/Drachtplanten voor de meeste 

geschikte planten.

Hans van Hechten
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