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Capaciteit 12 bijenvolken
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2016
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Op bezoek bij de Fransman Olivier
Cantagrel die al twaalf jaar in Dubai stad
woont. Olivier is een ondernemer in
telefonie; zijn werkterrein is vooral
Afrika. De locatie is een villawijk niet ver
van de kust ter hoogte van Jumeirah
Beach. Het is een vreemde gewaarwording om een villa te bezoeken met voor
de deur een Landrover, een Maserati
cabrio en….. in de tuin bijenvolken!
Cantagrel is pas drie jaar imker. Toch
timmert hij flink aan de weg met zijn
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honing van ‘Oliver’s Bee Farm’ die hij
op diverse markten in de stad verkoopt.
Op het moment van deze fotosessie in
januari had hij 12 volken in zijn tuin. In
de loop van 2019 is dit uitgegroeid tot
40 volken. Het grappige is dat zijn overbuurman, een Emirati, ook bijen houdt.
Achter dat huis is een perceel grond dat
braak ligt. Hierop heeft de Fransman,
samen met de buurman, nog meer
volken (middelste foto onder).
Het bijenseizoen in Dubai is het omge-

keerde van ons seizoen. In het najaar
staan in Dubai vele bomen in bloei. De
bekendste daarvan is de christusdoorn.
Maar er zijn ook veel bloeiende planten
in parken, tuinen en op ’rooftops’. Hierdoor is Dubai een groene stad! In de
bloedhete zomer is er voor de bijen
weinig te halen. Maar Olivier heeft dit
jaar voor het eerst zijn bijenvolken in de
julimaand naar de bloeiende mangroves van Umm Al Quwain gebracht. Dat
levert honing met een ziltige smaak op.

Olivier houdt Italiaanse honingbijen
(Apis mellifera ligustica) die via Egypte
naar de VAE zijn gekomen. Hij gebruikt
langstrothkasten die bekleed zijn met
polystyreen als isolatie tegen de hitte.
Op mijn vraag of hij de varroamijten
bestrijdt, is zijn antwoord: “Pourquoi?”
Hij doet niets aan bestrijding. Zijn
volken zagen er nochtans gezond uit.
Toch zijn de bijenkasten niet zo gevuld
met bijen als wij gewend zijn. Ik heb

geen enkel volk gezien met twee
broedkamers op elkaar. Doppen breken
doet hij wel. Zijn gemiddelde honingopbrengst per volk is slechts tien kilo.
Olivier werkt samen met de Beekeepers
Association UAE, een organisatie die
recentelijk is opgericht.
oliversbeefarm
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