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Langwas imkeren een
wereld van grijze
mannen.Maarmet alle
krantenkoppen over
massale bijensterfte,
heeft de hobby een vlucht
genomen. Vooral in de
stad. ‘Rustig blijven is
cruciaal.’

Tekst:Matthijs Meeuwsen
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al gauw vijf keer gestoken.”

,,Het valt nooit helemaal te

voorspellen hoe een volk

reageert,” doceert Jan-Willem van

den Heuvel ontspannen. ,,Maar

over het algemeen overkomt ons

weinig, hoor. Ik draag niet voor

niets geen handschoenen.’’

Het is de eerste keer dat de

twee terug zijn op het dak van de

Stadsschouwburg sinds ze er drie

weken geleden drie nieuwe bijen-

kasten plaatsten. Musicalprodu-

cent Van den Heuvel (29) heeft

als ervaren hobbyimker al vijf

jaar bijenvolken onder zijn hoede.

Van Kesteren (65) was als hoofd

bedrijfsvoering van de schouw-

burg een paar jaar terug nog

medeverantwoordelijk voor het

plaatsen van de eerste kasten; en

beloofde bij zijn afscheid te blij-

H
et publiek

in de Am-

sterdamse

Stads-

schouw-

burg heeft

geen benul

van het drama dat zich deze

woensdagavond zeven verdiepin-

gen boven de hoofden dreigt te

ontvouwen. De ingrediënten:

2 mannen in witte pakken, 5

kasten met elk al gauw 20.000

bijen en 1 busje ‘kalmeringsrook’.

Alleen spuwt die op dit moment

enkel vlammen uit.

,,Het zou wat zijn als ik per

ongeluk het dak in de fik zet,”

grapt Paul van Kesteren. ,,Maar

ja, bij deze kast is een beetje rook

wel fijn. Dit zijn agressievelingen.

De vorige keer werd Jan-Willem

➜
Uitzwermen

Indeban
vande
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ven zorgen voor ‘die tienduizen-

den werkneemsters op het dak’.

En ze staan niet alleen. In een

tijd waarin zelfs de Tweede

Kamer en ons koningspaar een

eigen bijenvolk hebben, schieten

de korven en kasten door heel

het land als paddenstoelen uit

de grond. In volkstuintjes, stads-

parken en op dakterrassen, bal-

kons en bedrijventerreinen.

Wachtlijsten
Zo ook in Rotterdam, waar

Rinske Kreukniet (37) en Angéli-

que Berger-de Meijer (46) tien

bijenkasten houden in onder

meer de Trompenburg Tuinen.

,,Ik werk als docent op een mid-

delbare school, maar voel me

boerin,” lacht Kreukniet. ,,Alleen

wat kun je daarmee in de stad?

Nou bijenhouden dus. De stad is

ideaal omdat er minder gif en een

veel gevarieerder stuifmeelaan-

bod is dan op het platteland.

Sinds we het imkeren vier jaar

geleden hebben ontdekt, ben ik

compleet verkocht. Ik kan uren

naar zo’n kast zitten turen.”

Onder de naam Immeke geven

de twee moeders – die elkaar ont-

moetten op het schoolplein van

hun kinderen – in Rotterdam

inmiddels cursussen aan aspi-

rant-bijenhouders. Maar ook in

Amsterdam, Groningen, Maas-

tricht, Den Haag, Nijmegen en

Utrecht loopt het storm, weet

Tom van de Beek (36). De ‘ecopre-

neur’ ontdekte het urban beekee-

ping in wereldsteden als Parijs en

New York en besloot in 2011

onder de titel I Love Beeing ook

introductiecursussen op te zetten

in Nederland. ,,We wilden een

nieuwe generatie jonge imkers

opleiden,” vertelt hij. ,,Alle lessen

zaten meteen vol. Studenten,

creatievelingen, en ook veel men-

sen van Turkse en Marokkaanse

afkomst. Tot voor kort was de

gemiddelde imker ver boven de

60 met een grijze baard en een

knickerbocker. Eén van onze

docenten ziet er nog steeds zo uit

– niets mis mee – maar juist die

nieuwe diversiteit vind ik mooi.”

Waar niet lang geleden nog

oproepjes in de krant moesten

worden geplaatst om anderhalve

man en een paardenkop geïnte-

resseerd te krijgen in imkercur-

sussen, zijn er lokaal nu zelfs

wachtlijsten tot in 2017, bevestigt

Jeroen Vorstman van de Neder-

landse Bijenhouders Vereniging.

In 2010 waren landelijk nauwe-

lijks 350 cursisten geïnteresseerd.

In 2013 waren er al ruim 1000

deelnemers.

,,De vraag is echt niet bij te

houden,” ziet ook Chiel Versluijs

(30) van Imkershop.nl. ,,Het aan-

tal bestellingen is zo groot dat

leveranciers momenteel blij zijn

als ze überhaupt een paar bijen-

kasten kunnen aanbieden. En het

zijn klanten van 20 tot 85 jaar.”

Hard gewerkt
Ver boven het Amsterdamse

stadsgedruis bevestigt ook Van

den Heuvel de omslag. ,,Vroeger

vonden vrienden het maar een

vage hobby. Tegenwoordig willen

ze steeds vaker mee.” De jonge

imker wrikt bedachtzaam de

deksel van een kast open, terwijl

beneden de trams over het Leid-

seplein rinkelen. Enkele tiental-

len bijen stijgen onmiddellijk op.

Het blijft echter bij gemoedelijk

zoemen. Geen één verraadt hun

agressieve reputatie.

,,Misschien hadden ze vorige

keer gewoon een slechte bui,”

Handige handvaten voor de
(beginnende) imker.

Klik
Op ilovebeeing.nl,

immeke.nl, bijenhouders.nl
en business4bees.com (voor

bedrijven) vind je infor-
matieover cursussen,

handleidingen per seizoen en
zelfs de laatste ‘beenefietcon-
certen’. Ook leuk: de gratis
mobiele app Bijenradar
(iOS/Android) waarmee

je onder meer kunt zien waar
andere gebruikers letterlijk de

bloemetjes hebben
buitengezet.

Lees
Bijenhouden: hoe doe je dat?
(2013,) van Friedrich Pohl is
een praktische handleiding
voor de beginnende imker.
Ook goed: The barefoot bee-
keeper (2009) van P.J. Chan-

dler, De bijen (2010) van
Rudolf Steiner enHoneybee

democracy (2010) van
Thomas Seeley.

Kijk
More ThanHoney (2012,

95min.) is eenmooie, maar
verontrustende documentaire
over de stand van de bijen, die
al menig kijker motiveerde.

Bijles

Ssssst!

Paul van Kesteren (l)
en Jan-Willem van den
Heuvel op de Stads-

schouwburg. Met wérkend
busje kalmeringsrook.

Bzzzzz! Van den Heuvel checkt de
raten. De bijen vinden het prima.
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Debloemetjes
&debijtjes

7 De oude koningin wordt
soms door de nieuwe
doodgestoken, maar
meestal ‘ontvoerd’
– door een zwerm van
duizenden werksters –
om elders een nieuw
nest te beginnen.

8 Een koningin kan vier tot vijf jaar oud worden; werksters
zes weken (’s zomers) tot zes maanden (in de winter).
Maar als zij merken dat de koningin ziek of gestorven
is, kunnen ze alsnog één larve tot nieuwe vorstin kro-
nen. Waarna de cyclus opnieuw begint.

2 Elk honingbijenvolk heeft één koningin, die vrij snel na
haar geboorte tijdens haar bruidsvluchtwordt bevrucht
door meerdere mannetjes (die vervolgens sterven). Ze
legt tot 2000 eitjes per dag, waaruit (uit onbevruchte
eitjes) een paar mannetjes (darren genaamd), maar
vooral vrouwtjes (klonen van haarzelf) worden geboren.

4 Voor één kilo honing
moeten bijen al gauw
anderhalf miljoen bloe-
men aandoen (het type
bloem bepaalt ook de
smaak). De nectar
wordt opgeslagen in
hunmaag en net zo
lang vanmond tot
mond doorgeven tot
het in stroperige
honing verandert.

5 De honing wordt in
de kenmerkende,
zeshoekige cellen
aan de jonge bijen
gevoed (onderin
de raten) of als
brandstof opge-
slagen (bovenin).
De raten zijn met
geometrische
perfectie gemaakt
van bijenwas, dat
de bijen uitzweten.

6 Als het bijenvolk te groot
wordt legt de koningin in
een speciale kraamkamer
een afgezonderd eitje, dat
genetisch niet anders is
dan de rest, maar door
extra krachtvoer uitgroeit
tot een nieuwe koningin.

1 In Nederland komen zo’n
350 bijensoorten voor,
waarvan de westerse
honingbij de bekendste is.

3 Deze onvruchtbare
vrouwtjes – werk-
sters – doorlopen
gedurende hun
leven functies zoals
babysitter, schoon-
maker, bewaker,
doodgraver, bouw-
vakker, hofdame
of honinghaler.
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Korven&kasten

glundert collega van Kesteren.

,,Maar moet je zien hoe hard ze

gewerkt hebben. Kijk die raten.

Eitjes, larfjes. Alles erop en

eraan!”

,,De eerste keer alleen met je

bijen kan best eng zijn,” erkent

Kreukniet in Rotterdam. ,,Maar

het moment dat ze uit het niets

van die volmaakte raten blijken

te hebben gebouwd, is het alle-

maal waard.”

Want juist die natuurbeleving

ligt ten grondslag aan de groei-

ende populariteit, beseffen de

imkers. ,,Het past perfect in de

huidige tijdgeest,” meent Van de

Beek van I Love Beeing. ,,Denk

aan de toenemende behoefte aan

eerlijke producten. De liefde voor

het ambacht. De drang om din-

gen weer zelf te doen. Alle moes-

tuintjes op balkons en in achter-

tuinen… Urban beekeeping hoort

daar gewoon in thuis.”

Crisis
En de ongekende opkomst van

het hobbyimkeren kent nog een

oorzaak: het dramatische lot van

de bij. Biologen luiden de laatste

jaren steeds vaker de noodklok

omdat bijenvolken wereldwijd

en masse het loodje leggen. De

redenen: minder onkruid, meer

pesticiden, de opmars van de exo-

tische varroamijt, luchtvervuiling,

vergrijzing onder professionele

imkers; wie het weet mag het

zeggen. De gevolgen: aan ramp-

scenario’s geen gebrek. De VN

waarschuwden in 2011 al dat

bijensterfte kan leiden tot een

internationale voedselcrisis. De

economische waarde van bestui-

ving door insecten – met de

honingbij voorop – ligt volgens

sommige rapporten rond de 153

miljard euro per jaar. Bovendien

verklaarden onderzoekers van

de universiteit van Illinois deze

maand dat bijengif in de toe-

komst wel eens een sleutelrol zou

kunnen spelen bij de bestrijding

van kanker.

Van de Beek: ,,Veel mensen zijn

zich door die berichten bewust

geworden van het belang van de

bij.” Kreukniet: ,,Dat is ook de

reden dat wij op een natuurlijke

manier imkeren. Het gaat niet

om de winning van zoveel moge-

lijk honing. Het gaat om de bijen.

Ze kunnen het doorgaans prima

zelf rooien, dus wij houden alleen

een oogje in het zeil. Moeten we

ze nog voederen met suikerwa-

ter? Wat doet het weer? Zijn er

zwermen op komst?”

Speeltuin
Maar kun je als belangstellende

gewoon een imker bellen, een

bijenvolk op de kop tikken en

aan de slag gaan? ,,Jazeker,” stelt

webhandelaar Versluijs. ,,Zo laag-

drempelig is het. Ik ben ook ge-

woon begonnen met een boek,

een kast, en een volk.”

Van de Beek: ,,In principe kan

iedereen bijenhouden, maar het

zijn geen konijntjes, hè. Je loopt

altijd het risico om gestoken te

worden en praat al gauw over

10.000 tot 50.000 dieren per kast.

Zonder introductiecursus moet je

er niet aan beginnen, want er zijn

zoveel dingen waarmee je reke-

ning moet houden. Denk alleen

al aan de wet. Elke gemeente

kent andere regels.”

Kreukniet: ,,Het is zeker niet

voor iedereen weggelegd. Je moet

je ervan bewust zijn dat je een

behoorlijke verantwoordelijkheid

hebt. Als een volk te groot wordt,

kunnen ze bijvoorbeeld gaan

zwermen. Zo werd ik in een keer

gebeld omdat een van mijn vol-

ken in een speeltuin was gaan

hangen.”

Van de Beek: ,,Dat zijn de

momenten waarop goede imkers

zich onderscheiden. De belang-

rijkste les is om altijd rustig te

blijven. Dat is cruciaal. Imkeren

is bijna mediteren.” ■

In de natuur
wonen bijen-
volken vooral
in holle bomen.
In je achtertuin
of op je dak-
terras zijn er
andere opties.

Immeke
Natuurbouwkast
die het ambacht
combineert van
de traditionele
roggekorvenmet
het gemak van
uitneembare,
raatloze ramen.
€275 via
immeke.nl

Esschert DesignWA14
Bijenhotel voor solitaire bijensoorten. Vrolijke
accommodatie voor eenzame bestuivers, maar
niet bedoeld om honing te oogsten.€12,95 op
vogelhuis-expert.nl

Met al die nieuwe imkers
is er ook steedsmeer
bijzondere honing te koop.
Kijk op sites als Honingshop.nl
of Honingland.nl voor een
ruim aanbod, of check je
lokale imker.

Deopbrengst



magazine 33

Korf
Worden al sinds demiddeleeuwen
gevlochten van roggestro. Nadeel:
eventuele honingwinning is geen
sinecure.€23,95 op imkershop.nl

WBC Easy
Natuurlijke imkers
prefereren kasten waarin
de bijen zelf hun raten
moeten bouwen. Maar
bijenkasten zoals deze
zijn dankzij de uit te
nemen raatramen
wel handzame onder-
komens.€279,95 op
imkershop.nl

Urban Beehive
Een bloemetje buiten,
een afgesloten design-
korf in je woonkamer
en een verbindings-
gang via een gaatje
in je raam.
Dit futuristische con-
cept van Philips is
helaas (nog) niet
verkrijgbaar.

Sssslrp!
De werkers zijn druk bezig
met het maken van de
raten. Af en toe gaat er
een beetje suikerwater
in de korf. Van den Heuvel
draagt geen handschoenen,
maar wel een imkerpak.




