Tientallen bijen doden Boxtels paard
Jan van de Veluwe

Diverse dagbladen van rond 20 mei 2003 maakten
melding van een paard in Boxtel, dat door tientallen
bijen zou zijn doodgestoken. Al zoekend naar de
omstandigheden waaronder dat heeft plaats
gevonden is het goed hierbij even stil t e staan.
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Gedurende de laatste halve eeuw zijn nagenoeg alle
landbouwpaarden van het toneel verdwenen om plaats
te maken voor een tractor. De vroegere trekpaarden
verrichtten toentertijd de bekende werkzaamheden
rond de boerderij, waarna ze op de uitgestrekte
weilanden, al dan niet te midden van het rundvee,
konden ronddolen. Dit type boerderijpaard is thans
definitief verleden tijd!
Tijdens de laatste decennia 'arriveerde' een ander
soort paard, met name het ponypaard, alsmede vele
zogenaamde luxe paarden. Deze dieren, ook wel
knuffel- of hobbydieren genoemd, zien we thans
verschijnen in de dorpse sfeer van het platteland.
Gelijktijdig hiermede kwamen de ponymaneges van
de grond, waar vooral de jeugd zijn passie voor dieren
kan uitleven. Het probleem is echter, dat deze
'knuffelpaarden', in tegenstelling tot de vroegere
landbouwpaarden, slechts over een beperkte loopruimte (vluchtruimte) beschikken en bovendien in de
meer bevolkte gebieden terecht komen. Aangezien
ook daar veel imkers wonent, is het niet denkbeeldig,
dat er eens een botsing tussen een paard en een
'aantal' bijen kan plaatsvinden.
Enkele tientallen jaren terug was het nog ondenkbaar
dat zich binnen een straal van 100 meter van mijn
woning een manege zou bevinden en iets verder, op
het voormalige militaire terrein van het vliegveld
Teuge, een groep Shetland-ponies zou rondlopen.
Gelukkig bezit de eigenaar van die manege, aan de
rand van het dorp, een circa 5 meter hoge
ligusterhaag die als een barrière dienst doet.
Aangezien ik niet wil dat één van mijn buren last
ondervindt van mijn bijen heb ik zowel mijn kastenals korvenstal afgeschermd door een 2,5 m hoge
coniferenhaag. Tot dusver hebben zich gelukkig geen
problemen voorgedaan.
Een ander aspect is het bijenras. Er bestaan enkele
rassen die zeer goedaardig zijn en geen problemenopleveren. Anderzijds is de imker met een inlands
bijenras athankelijk van de bevruchting van de koningin.
Sporadisch komt het voor, dat er sprake is van een
kwaadaardige moer of zoals Duitsers zeggen 'das
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sind bestimmt böse Bienen'.
Een andere oorzaak van onvriendelijkheid is, dat bij
het oogsten van de honing geen, of onvoldoende
proviand voor de bijen (het broed!) wordt
achtergelaten. Volgen hierop ook nog een paar
weken waarin er vanwege de lage temperatuur en
regen niet gevlogen kan worden, dan is het niet
ondenkbaar, dat de bijen onvriendelijk worden. Ik
spreek niet direct van een hongerzwerm maar ik weet
uit ervaring, dat de bijen dan beslist onprettig
gestemd zijn.

Op ongeveer 15 meter achter het paard is een bijenstal met
twintig volken zichtbaar. Zo vroeg in het jaar is de haag nog
niet dicht begroeid. Foto: C.G. Lukkenaer.
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Conclusie
Houdt rekening met hobbypaarden in je naaste
omgeving.
Zorg voor een goede afcchming (coniferen,
liguster, beukenhaag) van je stal, zeker aan de
voorzijde,
Laat bij het honing oogsten altijd voldoende
voorraad achter, met name ten behoeve van het
broed.
.--a.
Bezit je werkelijk een uitgesproken 'rotvolk', ruim
het dan op.
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