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Roeland Segers, imker

Wanneer in het vroege voorjaar de krokussen 
opkomen neemt de activiteit in de bijenkast 
snel toe. Het verse stuifmeel stimuleert de 
koningin van het bijenvolk om meer eitjes 
te gaan leggen en zo aan de explosieve 
voorjaarsgroei van het bijenvolk te beginnen. 
Die drukte zal het hele voorjaar en de zomer 
aanhouden. 

Honingbijen hebben het niet ge-

makkelijk. De verstedelijking, het 

enorme areaal aan monoculturen 

en de introductie van de Varroamijt 

in de jaren tachtig dragen daar 

onder andere aan bij. Het aanleggen 

van een bijentuin of het toevoegen 

van bijenplanten aan een bestaande 

tuin kan de leefomgeving voor 

honingbijen verbeteren. In elke tuin 

zijn maatregelen te treffen zodanig 

dat honingbijen in ieder jaargetijde 

iets van hun gading vinden. Zaai 

drachtplanten voor bijen of kijk 

eens naar de mogelijkheden voor 

een bijenstal. Plaatselijke imkers 

willen u hierbij graag van dienst 

zijn.

Voorjaar 
In het vroege voorjaar staat voor 

het bijenvolk alles in het teken 

van groei. Zo snel mogelijk moet 

het aantal bijen toenemen tot wel 

35.000 om de rijke voorjaarsdracht 

goed te kunnen benutten. Om al 

deze bijen van eiwit te voorzien, 

verzamelen ze stuifmeel. Per bij is 

er ongeveer 130 mg stuifmeel nodig. 

Dit betekent dat één bijenvolk in het 

voorjaar wel twintig kilo stuifmeel 

verzamelt en verbruikt om uit te 

groeien tot een sterk ‘zomervolk’. 

Op het hoogtepunt van de groei, 

meestal in mei, komen er per dag 

wel 1500 bijen bij. 

Bijenvoer
Om de bijen een handje te helpen 

kunt u sneeuwklokjes en krokus-

sen planten. Ook de hazelaar wordt 

vroeg in het jaar bezocht, mits 

dichtbij de kast groeiend. Grote 

voedselleveranciers zijn wilgen. 

Boswilg, grauwe wilg en katwilg 

kunnen al in maart bloeien en 

leveren zowel stuifmeel als nectar. 

Wat later in het voorjaar komen de 

boomgaarden in bloei. Vrijwel alle 

fruitsoorten zijn aantrekkelijk voor 

honingbijen, omgekeerd zorgen de 

bijen voor bestuiving. Madeliefjes 

en paardenbloemen zijn eveneens 

goede drachtplanten, net als bessen-

struiken. Honing van fruitbloesem 

gemixt met wat paardenbloem-

honing is erg lekker. Naast de al 

genoemde wilgen zijn es en populier 

ook goede stuifmeelleveranciers. 

Een omvangrijke leverancier van 

Bezig met bijen

Links: bloeiende Robinia en rechts bloei-

ende Phacelia, beiden uitstekende dracht-

planten. (foto’s Machteld Klees)
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zowel stuifmeel als nectar is Robi-

nia pseudoacacia. Acaciahoning is 

van uitzonderlijke kwaliteit door 

haar lage viscositeit en doordat ze 

vrijwel niet kristalliseert. Wanneer 

u een echte ‘bijenlokker’ wilt ge-

bruiken dan kunt u het in april en 

mei bloeiende koolzaad zaaien, on-

weerstaanbaar omdat het zowel veel 

stuifmeel als nectar geeft. Wat later, 

vanaf eind mei begint de eenjarige 

paarsgekleurde Phacelia of ‘bijen-

voer’ te bloeien, ook al een prima 

stuifmeel- en nectarleverancier.

Bijenstal
Als u meer wilt doen dan dracht-

planten aanbieden, kunt u over-

wegen om bijen in de (heem-)tuin 

te plaatsen. Een imker in de buurt 

is vast geïnteresseerd in een goede 

plek voor zijn bijenvolken en een 

bijenstal van vijf tot acht bijenvol-

ken is een prachtig gezicht. Be-

zoekers kunnen genieten van het 

schouwspel dat de bijen bieden.

Een geschikte plaats voor een bij-

enstal is er één die in het zicht ligt 

van de bezoekers van de tuin maar 

niet direct grenst aan (wandel) 

paden zodat de aanvliegroute niet 

doorkruist wordt door wandelaars. 

Een ruime afstand van de paden, 

minimaal tien meter, is aan te ra-

den. De bijenstal kan prima worden 

Bijenstal in het Griftpark in Utrecht en de imker aan het werk. Het betongaas voor de 

kasten geeft bijen vrije doorgang maar weert vandalen. (foto’s: Hans van Dijk)

Plek voor een bijenstal

Een geschikte plaats voor een bijenstal 
moet bij voorkeur aan bepaalde voor-
waarden voldoen:
1. De openingen van de bijenkasten 

staan naar het oosten gericht zodat 
de eerste zonnestralen van de dag 
op de ingang van de kast vallen. 
Hierdoor komt de vlucht van de bijen 
het best op gang.

2. Voor de bijenkasten is een vrije 
ruimte nodig zodat de bijen een 
aanvliegroute hebben. Deze hoeft 
niet horizontaal te zijn maar kan ook 
verticaal zijn. 

3. Wanneer een imker een bijenvolk 
controleert staat hij meestal achter 
de kast. Achter de bijenkasten moet 
daarom altijd een meter werkruimte 
zijn.

4. Bijen houden er niet van om op de 
grond te staan. In de bijenstal staan 
de bijenkasten ongeveer 50 centime-
ter van de grond op een houten of 
metalen stellage.

5. Om de kasten te beschermen tegen 
de regen en de wind kan de bijenstal 
overdekt worden. 
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benaderd als er niet door een imker 

gewerkt wordt. Van de zijkant zijn 

de bijenvolken goed te zien en wor-

den de bijen niet gestoord. Wanneer 

de imker bijenvolken controleert 

is het verstandig te voorkomen dat 

wandelaars of bezoekers dichtbij 

komen. Een bijenstal van vijf tot 

acht volken vergt ongeveer twee uur 

werk per week. Dat werk kan wor-

den gedaan op tijden dat er weinig 

bezoekers zijn. Om het werk voor de 

imker gemakkelijker te maken is het 

handig als de bijenstal eenvoudig 

met een kruiwagen (of met de auto) 

bereikbaar is.

Toen ik als beginnend imker leerde 

hoe ik bijenvolken moest houden, 

had ik enkele volken staan in de 

bijenstal van de Nijmeegse imkers-

vereniging in het Goffertpark. Deze 

bijenstal ligt midden in het open-

baar groen op nog geen vijf meter 

van een wandelpad waar geregeld 

ouders met kinderen passeren. Het 

nazien van de bijenvolken deed ik 

op zondagochtend of in de avonden. 

In de vijf jaar dat ik er bijenvolken 

heb gehad, is er niemand gestoken 

op de momenten dat ik er aan het 

werk was, terwijl er regelmatig 

mensen op een meter of tien afstand 

stonden te kijken. Ook zijn er in 

deze periode geen klachten gemeld. 

Zelf ben ik er natuurlijk wel gesto-

ken, tientallen malen zelfs, maar ja, 

daar wen je aan.

Bijensteek
Omdat bijen een angel hebben, kan 

het gebeuren dat mensen worden 

gestoken. De kans hierop is echter 

zeer klein omdat bijen zich niet snel 

aangevallen voelen. Een steek van 

een bij is vervelend maar voor de 

meeste mensen niet meer dan dat. 

Het is even pijnlijk en er kan een 

zwelling ontstaan die enige dagen 

aanhoudt en gevoelig blijft. Wan-

neer de plaats van de bijenstal goed 

is gekozen is de kans dat mensen 

worden gestoken nihil. Het mogelijk 

steken van bijen zou daarom geen 

reden mogen zijn om geen bijenstal 

te plaatsen.

Zomer en najaar
Na het zwermen gaat de pas gebo-

ren koningin aan de leg. Met wat 

zoeken zijn er nog voldoende bloei-

ende planten te vinden. Diverse 

klaversoorten, hondsdraf, bruids-

sluier, bramen en als topper natuur-

lijk de verschillende lindesoorten. 

De bloeiende Linden zijn ’s zomers 

de belangrijkste drachtplanten en 

kunnen een zeer rijke honingoogst 

opleveren. Als ze uitgebloeid zijn is 

het voor de meeste imkers tijd om 

de honing te gaan oogsten. Aan het 

eind van de zomer neemt het aantal 

bloeiende planten langzaam af. Om 

in deze periode honingbijen dracht-

planten te bieden kunt u diverse 

zaadmengsels inzaaien. Er zijn 

verschillende mengsels in de handel 

te verkrijgen. Deze planten kunnen 

tot laat in het najaar doorbloeien. 

Ook veldjes Phacelia en Boekweit 

zijn hiervoor zeer geschikt.

De van oorsprong uit China afkom-

stige Tetradium daniellii, of ‘bij-

enboom‘ bloeit in juli en augustus 

en kan in deze tijd een waardevolle 

toevoeging zijn op het menu van 

honingbijen. De bijenboom geeft 

zoveel nectar dat het bezoeken van 

enkele bloemen al goed is voor een 

volle honingmaag. Nog zo’n bijen-

trekker is de ‘honingboom’, Sop-

hora japonica. 

Roeland Segers is eigenaar van imkerij 

‘Rendement door Bijen’. 

www.rendementdoorbijen.nl

Bijen op de raten. (foto: Hans van Dijk)


