Augustus oogstmaand
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Bijenhouden vermarkten
Alles is plakkerig van de honing; de kraan, het handvat van de slinger, de vloer, het aanrecht. Hier wordt
duidelijk productie gedraaid. Honingslingeren is een van de leukste werkjes voor een imker. Het aantal te
slingeren ramen moet wel een beetje overzichtelijk blijven. Maar dat zal dit jaar wel meevallen; met zo’n
koud voorjaar is een aardige oogst al bijzonder.
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Volgens de oude Nederlandse benamingen van
maanden is augustus de oogstmaand. Hopelijk geldt
dat ook voor veel imkers als het om honing gaat.
Augustus is ook de maand van de braderieën,
boerenmarkten, wijkfestivals of de opentuindagen.
Veel initiatiefrijke Nederlanders, opgefrist terug van
vakantie, ontdekken dat hun kinderen nog lang niet
naar school hoeven en verdrijven de verveling met
het organiseren van lokale markten en buurtactiviteiten. Een bijenhouder met eigen honing en een
korf of nog beter een demonstratiekast kan hierbij
niet ontbreken, volgens de vele verzoekmails die in

de zomermaanden binnenkomen. Als onze kleinstedelijke imkervereniging gehoor zou geven aan al
die verzoeken, zouden we elk weekend wel op drie
markten onze geslingerde honing kunnen verkopen.
Met een goede honingoogst is de verkoop best
aantrekkelijk, maar we verkopen ook nog wat anders.
Ons verhaal over bijen.

“Het gaat slecht met de bijen he?”
“Gaat het echt zo slecht met de bijen, meneer?”
“Uummm, ik mag niet klagen …” is het obligate
boerenantwoord, maar als je net 35 kg honing hebt
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gepot kan je moeilijk zeggen dat het slecht gaat.
Dat het slecht gaat met de bijen weet iedereen wel
te vertellen. En dat het uitsterven van de honingbijen
ook de voedselproductie voor ons mensen in gevaar
brengt, is een veel gehoorde kreet. Er wordt van
ons een meer genuanceerd antwoord verwacht met
uitleg over de oorzaak van de bijensterfte en wat de
geïnteresseerde landgoedfestivalbezoeker er zelf aan
kan doen. En dat is nog best lastig, maar wel een
belangrijke taak van de imker-kraamhouder.
Hoe sterk de effecten van de nieuwe bestrijdings
middelen in de landbouw op honingbijen zijn, wordt
nog onderzocht. Maar let wel op met de spuitbussen
en sproeimiddelen uit de tuincentra die dezelfde sterke middelen bevatten. Is het echt nodig om die te gebruiken? En hoe leg je uit wat goed imkeren is? Dat
bestrijden van varroa en een regelmatige controle op
ziekten echt een must is. Als je je schapen maar 3x
per jaar bekijkt, zoals ze in IJsland of Schotland doen,
moet je niet verbaasd zijn als je 20% verlies hebt.

Creatieve ideeën
Ik vind het leuke van die markten dat ze altijd weer
bijzondere vragen opleveren. Bij een braderie in een
buitenwijk met veel Nederlanders van Marokkaanse
afkomst krijg ik steevast de vraag of er geen suiker
met de honing vermengd is, want anders kan die

toch niet zo goedkoop zijn. En op de openparkdag
kom ik in discussie met een stel dat wel brood ziet in
een nieuw soort bijenvolken met meerdere koninginnen om het risico van het verlies van één te beperken.
Soms zijn mensen zelfs een beetje beledigd als hun
hulp aan het uitstervend bijenras niet onmiddellijk
aanvaard wordt. Zoals de man die “echt een heel
geschikt dakterras had” en vond dat wij daar maar
volken moesten komen plaatsen op drie hoog.
Het is vaak moeilijk in te schatten wat het nut en de
impact van zo’n bijenkraam ergens is. En dat is weer
afhankelijk van je doel: je surplus aan honing ver
kopen, de bekendheid van de lokale bijenvereniging
vergroten, bijvoorbeeld om gemeentesubsidie in de
wacht te slepen, tuincentrabezoekers ervan overtuigen dat ze bijenvriendelijke planten en struiken
in hun nieuwe voortuintjes moeten zetten, of nog
ruimer: het belang van bestuivende insecten in het
algemeen en de honingbij in het bijzonder voor een
evenwichtig milieu en een goede biodiversiteit aan
de man brengen.
Kortom behalve goed op je volken letten, moet je
als imker goed afwegen op welke marktverzoeken
je ingaat, voordat je op stap gaat met potten honing,
waskaarsen, honingkoek, kasten, raampjes, een
korf en natuurlijk een observatiekast met gemerkte
koningin in de auto.
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