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Veiligheid en bijen
In de Gelderlander van 29 augustus 2005 was het
volgende bericht t e lezen: 'Een onschuldige cursus
honing maken in Breda is uitgelopen op een chaos.
De bijen reageerden woedend toen de Bredase
imker zijn cursisten wilde laten zien hoe de honing
van de honingraten gehaald moest worden. Ze
werden agressief en begonnen omstanders t e
steken. Volgens de politie waren de cursisten goed
beschermd maar moesten omstanders en buurtbewoners het ontgelden. De politie moest er zelfs
aan te pas komen toen de slachtoffers verhaal wilden
halen bij de imker. Ook enkele agenten werden
gestoken. Zes mensen moesten zich in het zieken304 huis laten behandelen met tegengif.'
Een dergelijk bericht is geen reclame voor de
bijenhouderij en daar hebben we als imker allemaal
mee t e maken. Toevallig had ik enkele dagen later
een voorlichtingsactiviteit op een markt en daar
heb ik heel wat keren uit moeten leggen hoe zoiets
kon gebeuren en hoe gevaarlijk honingbijen nou
eigenlijk zijn. Sensationele gebeurtenissen dringen
snel t o t een groot publiek door.
De imker die een bericht als het bovenstaande leest
is al gauw geneigd te denken dat de betreffende
imker fouten heeft gemaakt. Het bericht vertelt echter
te weinig om dat goed te kunnen beoordelen. Er
kunnen oorzaken zijn buiten de activiteit van de imker
die de agressie van de bijen hebben opgewekt. De
vraag is dan ook niet of de betreffende imker fouten
heeft gemaakt, maar welke les wij als imkers hieruit
moeten trekken. Had dit voorkomen kunnen worden?
Zoals de meesten van de huidige imkers nu over bijen
en bijenhouden denken niet. Wel als we daarin iets
gaan veranderen. Ik besef dat ik nu een uitspraak heb
gedaan die sommigen van ons mij misschien wel
kwalijk zullen nemen. De noodzakelijke verandering is
dat we de risico's die verbonden zijn aan het houden
van bijen in een dichtbevolkte land serieus gaan
nemen.

Zijn honingbijen gevaarlijk?
Als imker beantwoorden we deze vragen meteen met:
nee, honingbijen zijn niet gevaarlijk! Is dat eigenlijk
wel een eerlijk antwoord? Vertel in een gezelschap
imkers maar eens een verhaal over een lastig bijenvolk waarmee je gewerkt hebt. Onmiddellijk krijg je
geanimeerde reacties en blijken we allemaal dat soort
ervaringen te hebben. Enkele citaten uit die verhalen:
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'ze brachten met wel 500 meter ver weg', 'mijn
spijkerbroek zag wit van de angels', 'ze staken zelfs
door mijn schoenzolen heen'. Natuurlijk is dit 'visserslatijn', maar er blijkt uit dat bijen soms erg onaangenaam kunnen reageren. Voor ons imkers is dat geen
probleem: wie de honing wil hebben, moet lijden dat
de bijen hem steken. Dat doen we dan ook, maar de
vraag of honingbijen gevaarlijk zijn, gaat niet over
imkers. De vraag betreft onze medeburgers. We
weten allemaal dat bijen die je wegbrengen nadat je
in het volk gewerkt hebt, voor de imker wel lastig zijn
maar geen probleem. Wel een probleem zijn dergelijke bijen voor een onschuldige voorbijganger. Die
loopt ernstig risico gestoken te worden en door zijn
onkunde in het omgaan met bijen extra veel steken
op te lopen. Het antwoord op de vraag boven aan
deze paragraaf moet in die situaties dan ook zijn: ja,
honingbijen kunnen gevaarlijk zijn.

Veiligheid
In moderne opvattingen over veiligheid is de zorg die
je moet hebben om gevaarlijke situaties te voorkomen
erg belangrijk. Op het nalaten van goede zorg kan
men aangesproken en vervolgens verantwoordelijk
gesteld worden voor de eventuele gevolgen. In
moderne opvattingen over veiligheid hoort een risicoanalyse van je handelen. Bij een dergelijke analyse
horen maatregelen om de risico's te beperken en uit
te sluiten.
Deze manier van denken hoort nog niet tot het gedachtegoed van imkers. Dat blijkt uit het simpele feit
dat de basiscursus bijenhouden geen paragraaf Veilig
Bijenhouden in het cursuspakket heeft. De cursus leert
de imker wel wanneer hij beter niet in zijn bijen kan
werken, maar richt zijn aandacht niet op zijn omgeving.
Hier ligt een taak voor de commissie onderwijs.

Veiligheidsmaatregelen
Bijenvolken worden lastiger naarmate de omstandigheden slechter zijn: koud, onweersachtig, langere tijd
geen dracht mogelijk. Het werk uitstellen en suiker
voeren helpt de rust in de volken te handhaven. Bij
cursussen en voorlichtingsactiviteiten is dat een probleem want ten tijde van het maken van de afspraak
kon geen rekening gehouden worden met het weer
en afspraken laten we het liefst doorgaan.
Als een bijenvolk zich moeilijk laat behandelen, is het
belangrijk het volk niet langer te storen dan strikt noodzakelijk. Bij lastige volken neemt de agressie gedurende
het werken in het volk alleen maar toe.
Een belangrijke factor die gemakkelijk vergeten wordt,
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is de taestand van de omgeving. Zijn er bronnen van
onrust in de omgeving? Dravende paaden, motormaaiers, spelende kinderen, geparfumeerde buurv m w n & liggen te zonnen? Of, en dat is nog
Mngrijbr, kan een dergelijke situatie ontstaan
terwijl de imker in zijn volken werkt? In een uur tijd
kan de situatie in de omgeving heiemaal veranderen.
Miblijkt dat het belangdjk is dat de imker zijn
omgeving waarschuwt als hij in zijn bijen gaat werken.
Zeker als hij weet dat zijn bijen een kor&l m j e hebben
err dat de agressie snel gewekt is. Maak afspraken
rrrsct k buren, zorg dat er geen onbekenden in de
buurt van de bijen kunnen komen terwijl je aan het
werk bent. Vraag de buurman op een andere tijd het
gras te maaien, geef de b u u m w een potje honing
en *nwtg of ze het zonnen een halfourtieuit kan stellen.
Waarschuw de boer dat zijn vee te dicht bij de bijenstal is opgesloten.

Vriendelijke bijen
Het is -lijk
om te werken met zachtaardige bijen.
CarnEca- en Buckfastbijenstaan erom bekend. Wat
minder bekend is dat w ook m a r k bijen (Apis mllih a melIhra] zijn die hun zachtaardigheid danken aan
selectie en gecontroleerde paring. Het is waar, ook
hm is het niet al goud wat er blinkt, maar veel van
deze bijenvolken zijn heel zachtaardig. Veel belangrijker is dat de agressie van deze bijen, mocht die al

optreáen, in tijd en mwng wel beperkter is dawi
van de gewone hu&, tuin- en bukenbìj. De bijen w
het landras kunnen heel vriendelijk zijn, maar meestal
laten ze niet toe dat de imker er zonder
kleding in werkt, Een agressief bijenvolk kan zo b o s
worden dat het meters in het rond alles aan& wat
beweegt. Bij bijen die gedecteerd zijn op zachtaard'gheid doet dat verschijnsel zich vrijwel niet voor. De
agressie stopt zodra de imker de kast sluit. Waarom
hebben w niet allemaal van die vriendelijke bijen?

Inspanning
Het vraagt inspanning om vriendelijke bijenvolken op
je stand te hebben: selectie en gecontroleerde paring.
De kans op succes is daarbij het grootst als je dat
samen met andere imkers doet kennis en ervarmg
uitwisselen, samen reizen naar een paringsstand, elkaar 305
helpen als een koninginnenteelt mblukt. Koninginnenteelt is niet alleen een boeiende actbitelt maar ook
goed voor het imago van de bijenhouderij. Als je voorlichting geeft op een markt en je laat zien hoe je ervoor zorgt dat de bijen in Nederland zachtaardig zijn
en blijven, bereik je twee dingen: aiIereerst v e m r k je
het beeM van de imker als een persoon die op een
verantwoorde manier bijen houdt in een di&tbevoIkt
land en tegelijk krijg je het vertrouwen van het publikk
dat het houden van bijen een verantwoorde actbhit
k. Hier ligt een taak voor besturen en wetkgroepen

Bijen en freesia's
26 juni: twee Spaarkastengeplaatst op vijf ha. hesia's
beginnende bloei. De warme juliweken dosn het
gewas flink bloeien en dus wordt er dstuifmeel m
nectar venarneld door de volken. DOOF
de aangnrei
van de volken en de dracht heb ik er ap 14 juli een
tweeáe honingbak opgezet, wat achteraf niet nodig
was geweest daar het weer het liet afweten (regen en
kou).
28 juli: er wordt veel stuifmeel gehaald, de volken
doen het prima.
19 augustus: twee volle bakken mooi verzegelde
honing afgehaald. Het gewas raakt uitgebloeid en het
rooiseizoen neemt een aanvang.
Ondanks heel veel regen en lage temperaturen toch
een goede honingoogst! De honing is goudgeel maar
ruikt en smaakt niet naar freesia's.
Hoe dan ook,dit (kleurig en gewrig) freesia-experiment
lijkt me voor herhalingvatbaar.
Za&md&

bijen op de markt. Foto: Marken h u j a n
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