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Imkers met stadsrechten
Met de stadsimkers uit Kampen, Herman
Martens en Dries Vinke, is afgesproken
bij een aardbeienkwekerij in IJsselmuiden.
Er is die dag ‘Kom in de kas’, een uitgelezen dag om het publiek te laten zien hoe
nuttig bijen zijn.
Beide stadsimkers zijn enthousiaste ver
tellers. Bij de demonstratiekast wordt met
veel overtuiging het verhaal van de bijen
gebracht. Dries Vinke illustreert zijn woor
den met aardbeien. De perfect gevormde
aardbei is op een juiste wijze bevrucht
door bijen. Het misvormde exemplaar is
als bloem onvoldoende bezocht.

Bijen in een stadsboomgaard

Herman en Dries zijn heel bewust bezig
met hun bijen en de omgeving. De bijen
stand van de vereniging ligt midden in de
stad. In een boomgaard tussen de huizen
staan maximaal 20 volken. Dit aantal is in
gezamenlijk overleg met de gemeente en
de buurtbewoners gelimiteerd. Zo wordt
de overlast voor de omgeving zoveel
mogelijk voorkomen. Een klein beetje
overlast mag. De buren merken weleens
dat de bijen poepen op hun auto’s. Maar
daar zijn de stadsimkers duidelijk over:
een beetje overlast moet kunnen. Iedere
hobby heeft zijn nadelen. Honden kunnen
blaffen, katten poepen in tuinen, van de
bijen vind je weleens ontlasting op de
auto’s. De buren hebben – door de wel
overwogen plaatsing van de bijenstand in
de boomgaard – nog nooit last van zwer
men gehad.

Buckfast voor de buren

De stadsimkers proberen de buren wel te
ontzien. Dat blijkt ook uit het koningin
nenteeltprogramma dat in de vereniging
is opgezet. Er wordt nu zoveel als mogelijk
gewerkt met zachtaardige bijen. De ver
eniging heeft haar keuze op de Buckfastbij
laten vallen. De stadsimkers hebben
de ambitie om alle volken in de vereniging
op termijn van Buckfast voorzien te heb
ben. Op een verlaten en afgelegen land
tong in de IJssel is een bevruchtingsstati
on opgesteld. Alleen insiders kunnen het
vinden. Daar staan raszuivere darrenvol
ken. De resultaten zijn goed. Hoewel het
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niet te voorkomen is dat zo nu en dan een
verdwaalde vreemde dar voorbij komt, zijn
de stadsimkers zeer optimistisch. Als zij
consequent imkeren met Buckfastbijen,
dan worden de eventuele ‘zwarte’ konin
ginnen in de omgeving ook bevrucht door
Buckfast. Door de invloed van het teelt
station, zullen de bijen in de omgeving
steeds meer Buckfast worden.

Dracht

In de boomgaard en in de stadstuinen
gedijen hun bijen goed. De stadimkers rei
zen niet met hun volken. Door de diversi
teit van planten in de tuinen in de omge
ving is altijd genoeg voedsel te halen. De
bijen halen gemiddeld tussen de 20 en 30
kilo honing per volk. Menig plattelandsim
ker is jaloers op zulke opbrengsten!

Denken aan de toekomst

De stadsimkers denken niet alleen na over
de volgende generatie bijen, maar ook
over de volgende generatie imkers. In de
vereniging is een project gestart om de
jeugd te enthousiasmeren voor het imke
ren. Vorig jaar is er voorlichting gegeven
op de basisscholen in Kampen. Tijdens die
bijeenkomsten kon de jeugd uit Groep 8
zich opgeven voor het imkerproject. In

eerste instantie hebben 18 kinderen zich
aangemeld. De jeugd van tegenwoordig
heeft een volle agenda, daardoor moest
een aantal kinderen zich terugtrekken.
Uiteindelijk is het project met 4 jongeren
verdergegaan. In de winter kwamen ze
iedere 14 dagen met seniorimkers bij
elkaar. Deze imkers fungeren als echte
mentoren voor de jongelui. Tijdens de bij
eenkomsten is getimmerd aan zesraams
kastjes en raampjes. Er is bewust gekozen
voor de zesramers. Deze zijn maar klein en
door de jongeren beter te hanteren. Met
het honingkamertje dat erbij gemaakt is,
krijgen de vier het gehele proces van
imkeren in de vingers. In het bijenseizoen
komt de groep eens in de week bij elkaar
om de bijen in de kastjes na te kijken. Door
dit regelmatige contact worden de jonge
ren op een ongedwongen manier betrok
ken bij de vereniging.
Dat de methode werkt, blijkt wel op de
stand in de aardbeienkwekerij. De stads
imkers krijgen hulp van twee broers van 15
en 17 jaar. Vol trots wordt verteld dat deze
‘jonge knapen’ samen tien volken hebben.
Hun honing vindt die dag gretig aftrek bij
belangstellenden ‘in de kas’.

