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1. Het nut van de bijen 

 

 

Direct nut. 

 Bijen verschaffen ons diverse waardevolle producten:  
  - honing 
  - stuifmeel 
  - was 
  - koninginnegelei 
  - bijengif 
  - propolis. 
 
Indirect nut. 

  Hiermee bedoelen we de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. 
      Het juiste bedrag is niet bekend maar berekend is het op ruim een miljard Euro. 

 

Het bijenhouden geeft veel voldoening en laat je ook met andere ogennaar de natuur en naar  
de omgeving kijken. Bijen zijn een monitor in de natuur, als er iets mis is zullende bijen een  
van de eersten zijn die dit constateren. 

2.  De bestuiving  

 

 
-  

Een stuifmeelkorrel komt op de stempel. 
- Deze stuifmeelkorrel kiemt en er groeit een buis uit. (Stuifmeelbuis) 
- De stuifmeelbuis groeit het vruchtbeginsel binnen. 
- De inhoud van de stuifmeelkorrel versmelt met de zaadknop, de bevruchting. 
- Na de bevruchting groeit de zaadknop uit tot zaad. Nu kan er een vrucht groeien. 
 

Dus: Bestuiving - - Bevruchting - - Zaadvorming - - Vruchtvorming. 
 

De bestuiving kan op twee manieren plaatsvinden, door de wind en door insecten. Planten en  
bomen die door de wind bestoven worden heten windbloeiers. Insectenbloeiers worden door  
de insecten bestoven. 

 

Windbloeiers: Insectenbloeiers: 

grassen appel 
granen aardbei 
els augurk 
hazelaar krokus 
maïs peer 
walnoot wilg 
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3. Fruitteelt 

 

Pitvruchten: Steenvruchten: Klein fruit: 
appel kers aalbes 
peer pruim kruisbes 
 Perzik framboos 
  aardbei 
 

Steenvruchten hebben slechts 1 pit. 
Pitvruchten kunnen er wel 10 hebben. 
Als niet alle zaadknoppen van een pitvrucht door stuifmeel bevrucht zijn, kan er een  
scheve vrucht ontstaan. 
Aan de pitloze kant is de groei achterwege gebleven. 
 
Een appelbloesem die niet volledig bevrucht is geeft: 
 
a) een scheve appel 
 
b) een appel die minder goed houdbaar is.  
 
 

Zelfbestuiving: 
 
Als stuifmeel van een bloem op de stempel van dezelfde bloem komt. Komt het stuifmeel  
terecht op een andere bloem, die wel op dezelfde plant zit, dan spreekt men ook van  
zelfbestuiving. 
 
Kruisbestuiving: 
 
De stempel wordt bestoven met stuifmeel van een ander ras. B.v. bij appels Cox door 
Golden delicieus. 
 
Zelfbestuiving en kruisbestuiving hebben veel te maken met de begrippen zelffertiel en 
zelfstertiel. 
 
Zelffertiel wil zeggen dat de stempels bevrucht kunnen worden door het eigen stuifmeel. 
(fertielvruchtbaar). Zelfstertiel wil dan zeggen dat er geen bevruchting optreedt als er 
eigen stuifmeel op de stempel komt. (steriel onvruchtbaar). 
Soms ontstaan er vruchten zonder dat er een bevruchting heeft plaatsgevonden. Dit  
heet parthenocarpie, dit vindt plaats bij b.v. de conferenceperen en komkommers. 
(Komkommerverordening). 
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4. De honingbij als bestuiver 

 
De honingbij is een goede bestuiver. Dit komt door: 
a) het groot aantal bijen dat in het voorjaar al aanwezig is. 
b) de bij is “bloemvast”. 
c) de bij heeft een sterk behaard lichaam. (Stuifmeel blijft kleven). 
d) de honingbij vliegt al uit bij een vrij lage temperatuur vanaf ca 12/13°C. 
e) ze heeft een groot werkterrein. 
t) ze brengt door rondedans en kwispeldans snel de andere bijen op de hoogte van de 

voedselbron. 
 
Door bovenstaande zaken is de honingbij een veel betere bestuiver dan b.v. wespen,  
vliegen, vlinders, kevers en wilde bijen. 
Een hommel kan nog redelijk nuttig voor de bestuiving zijn. 
 

5 Plaats van de bij in het dierenrijk 

 

Carl Linnaeus (1707—1778) uit Zweden, begon met het maken van een indeling van alle 
levende wezens. Hij deelde de levende wezens in, in twee rijken: 
Planten — en dierenrijk. Vanzelfsprekend hoort de bij thuis in het dierenrijk. Dit  
dierenrijk is weer verdeeld in een groot aantal stammen. De bij hoort bij de stam der  
geleedpotigen. Deze stam is verdeeld in een paar klassen. 
De belangrijkste klasse is die waar de bij in thuis hoort: 
de klasse der insecten. Klassen zijn onderverdeeld in orden. De honingbij hoort dan thuis 
in de orde der vliesvleugelige. We gaan steeds verder met indelen. Orden zijn verdeeld  
in families. Onze bij hoort bij de familie der bijachtigen. De familie van de bijachtigen is  
verdeeld in geslachten, en wel het geslacht bijen, het geslacht hommels en het geslacht  
wespen. 
We beperken ons in deze les tot het geslacht van de bijen. 
 
Een geslacht wordt verdeeld in de volgende 4 soorten: 
  Reuzenbijen.  (Apis dorsata) 

 Dwergbijen.  (Apis florea). 
 Oostersebijen  (Apis indica of apis cerana). 
 Honingbijen  (Apis mellifica). 

 
Tenslotte kan de soort honingbij nog verdeeld worden in een aantal rassen. Zo zijn er, 
naast ons West-Europese ras, o.a. nog Carnica’ s, Kaukische bijen en Italiaanse bijen. 
 
Samenvattend wordt de bij dus als volgt ingedeeld: 
 
Rijk   : Dierenrijk 
Stam  : Geleedpotigen 
Klasse  : Insecten 
Orde   : Vliesvleugelige 
Familie : Bijachtigen 
Geslacht : Bijen (Apis) 
Soort   : Honingbij. 
 
De naam van de Westeuropese honingbij is Apis Mellifica. 
(Apis = bij / mellifica = honingmaakster). 
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6 De bouw van het bijenlichaam 

 

Het bijenlichaam bestaat uit drie stukken: kop, borststuk en achterlijf bestaan uit ringen, 
de zg. segmenten. Deze segmenten zijn bij kop en borststuk vergroeid, bij het  
achterlichaam zijn ze nog duidelijk te zien. De aanhangsels, zoals poten, sprieten,  
monddelen en vleugels zitten aan kop of borststuk. Elk segment van achterlijf en het  
borststuk heeft een ademhalingsopening; het stigma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie fig. 3. 
 

 
Zie fig. 4. 

 

--  

 

 

 

 
 
De samengestelde ogen van de dar zijn zeer groot en raken elkaar bovenop de kop; 
- puntogen: lichtmeter voor de lichtsterkte; 
- samengestelde ogen: hiermee ziet de bij een “legpuzzelachtig”beeld; 
- boven kaken: kauwen van was/bijten; 
- zuigsnuit opzuigen van nectar en water; 
- sprieten: reuk- en tastorganen; 
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Borststuk: 
bestaat uit drie segmenten. Aan het borststuk zitten twee paar vleugels en drie paar poten. 
Voor- en achtervleugels zijn door haakjes met elkaar verbonden. Van de drie paar poten  
heeft het voorste paar een poetsapparaat voor de sprieten. 
Het achterste paar poten kan stuifmeel verzamelen. 
 
Verzamelen stuifmeel: 
— De pollenborstels borstelen de stuifmeelkorrels uit de lichaamsharen. 
— De stuifmeelkam van de linker achterpoot kamt de korrels uit de borstels van de 

rechterachterpoot. (En omgekeerd) 
-- De korrels worden samengeperst in het stuifmeel. 
— Het samengeperste stuifmeel wordt verzameld in het stuifmeelkorfje aan de achterpoten. 
 
 
 

 
 

 
. 

 

 
 
 
Achterlijf: 
Bestaat uit 10 segmenten. In het achterlijf liggen belangrijke organen b.v. honingmaag, 
endeldarm, angel, enz. Als een bij steekt verliest ze haar angel en sterft. Aan de angel zitten  
de gifblaas en een zenuwknoop. Door de zenuwknoop blijft de gifblaas pompen als de bij  
haar angel al verloren heeft. 
 

7 Inwendige bouw van het bijenlichaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

— grootste gedeelte van het borststuk wordt opgevuld door de vliegspieren. 
— het zenuwstelsel lijkt op een touwladder. De grootste zenuwknoop ligt in de hersenen. 
— de bij heeft een bloedsomloop. Het bloed stroomt vrij door het lichaam. 
— met kop- en borstklieren worden larven en koninginnen gevoed. (Voedersapklieren). 
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8 Van ei tot bij 

 

 
Als de koningin sterft of als de imker een kunstzwerm maakt, kunnen de bijen zelf een  
nieuwe koningin kweken. Een werksterlarve van 1 à 2 dagen oud krijgt koninginnepap, ook 
wel koninginnegelei genoemd,  en groeit uit tot een koningin. De bijen veranderen de  
werkstercel dan in een redcel. 
 

 

 

 

 

 

 

9 Werkzaamheden in het bijenvolk 

 

Taak koningin:  

De belangrijkste taak van de koningin is het leggen van eitjes.  
Het aantal gelegde eitjes is afhankelijk van: 
- de tijd van het jaar (b.v. februari of mei). 
— de hoeveelheid voedsel dat binnenkomt. 
— volkssterkte. 
— de koningin zelf. (Er zijn goede en slechte koninginnen) 
 
Taak werkster: 

Een bij is drie weken huisbij en drie weken vliegbij. 
 
Periode huisbij: 

1e - 3e dag poetst ze cellen en luiert ze. (Verwarming van het broed) 
3e — 10e dag voedt ze de larven. 
10e— 20e dag kan ze was zweten en bouwt ze raat. 
 
In de laatste periode, de bouwperiode, doet de bij nog wel andere dingen. Zo is ze bezig met 
het verwerken van nectar en honing, aanstampen van stuifmeel en sommige bijen zijn de  
18e/ 19e/20e dag wachtbij aan het vlieggat. 
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Periode vliegbij:  

Na ongeveer 20 dagen wordt de werkster vlieg- of haalbij. 
Ze verzamelt nectar, stuifmeel, propolis, water. 
De vliegbij periode duurt ongeveer drie weken. 
Daarna sterft ze; meestal in het veld. 
 
Taak dar:  

De belangrijkste taak van de dat is het bevruchten van de jonge koningin. Doordat hij op de 
raat luiert, helpt hij een beetje mee het broed te verwarmen. 
 

10 De oriëntatie 

 

Een bij vliegt steeds terug naar haar eigen kast of korf. Daarop heeft ze zich georiënteerd. 
Als een bijenvolk verplaatst wordt moeten de bijen zich opnieuw oriënteren.  
Dit oriënteren gaat als volgt te werk. 
De bij vliegt uit en keert zich om met de kop naar de kast. Ze vliegt op neer en prent de  
omgeving met de kast goed in haar geheugen. Langzamerhand vliegt ze verder weg en gaat 
in cirkels vliegen. Deze cirkels worden steeds groter, totdat de bijen de kast en omgeving  
goed in zich hebben opgenomen. Een jonge bij begint als ze nog geen twee weken oud is. 
Ook een koningin die op bruidsvlucht gaat, moet zich oriënteren. 
 

11 Bijentaal 

 

Een vlieg- of haalbij kan op drie manieren iets over een drachtbron vertellen: 
 
a) de geur van de bloem hecht zich vast aan het behaarde lichaam van de hij. 
b) de smaak van de nectar of de geur van het stuifmeel kan andere bijen iets vertellen. 
c) de bij kan door middel van bijendansen vertellen waar de drachtbron is. 
 
Er zijn twee bijen dansen: 
 
 de rondedans      Kwispeldans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De rondedans bij onze Westeuropese bij(Apis mellifica), wordt gedanst als de drachtbron  
binnen een afstand van 100 meter ligt. Is de drachtbron verder weg dan danst de bij de  
kwispeldans. 
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12 Ratenbouw 

 

— Er zijn 4 soorten cellen: werkstercel, darrencel, overgangscel en moerdop. 
 
— Een bij heeft 4 paar wasklieren waarmee ze was zweet. 
 
— De was wordt met de voorkaken tot cellen gekauwd. 
 
— De cellen worden gebruikt voor broed en opslag van nectar/honing en stuifmeel. 
 
— Bijen zweten alleen was als er ruim voedsel binnenkomt. 
 
— Alleen jonge bijen van enkele dagen oud kunnen was zweten. 
 
 

13 De winterzit / reinigingsvlucht 

 

— Een sterk bijenvolk overwinteren we op twee bakken. Er zit ongeveer 15 kg voer in de 
raten. (Suiker/honing/ stuifmeel) 

 
— Doordat de temperatuur zakt van 35 graden naar ongeveer 13 graden wordt er minder 

voer opgenomen. 
 
— Een wintervolk zit in een bolvorm. Deze bolvorm zorgt ervoor dat er weinig warmte wordt 

afgegeven. Een bol heeft met de grootste inhoud de kleinste oppervlakte. 
 
— En bijenvolk moet zo weinig mogelijk gestoord worden. (Denk b.v. aan mezen, slaande 

takken, katten, muizen, spechten enz) 
 
— De endeldarm is zeer rekbaar en kan veel ontlasting ophouden. 
 
— Als de buitentemperatuur stijgt tot ongeveer 10 graden kan er een reinigingsvlucht 

plaatsvinden. 
 
— Bij sneeuw en zon kunnen de bijen te vroeg uitvliegen. Zorg ervoor dat bij sneeuw er 

geen direct (zon)licht in de kast kan komen. Bijen verlaten bij een hoge lichtintensiteit de 
kast en liggen dan op de rug in de sneeuw te verkleumen.  

 
 

14 De dracht 

 

Bijen halen vier producten: nectar, stuifmeel, water en propolis. 
 
Water: 

Nodig voor het broed, en de temperatuurregulering in de kast.  
Belangrijk is dat de bijen vers schoon water kunnen krijgen. 

 
Propolis: 

Nodig om de kieren in de kast of korf te dichten. Propolis heeft een desinfecterende 
werking. Wordt van planten gehaald. (Bladknoppen van de populier). 
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Stuifmeel: 

Is zeer belangrijk voor het bijenvolk. Stuifmeel bevat vooral eiwit en vet. De larven, de 
koningin en ook de jonge bijen worden gevoed met stuifmeel. Jonge bijen moeten een 
“eiwitvetlichaam” opbouwen. Een jonge bij die voldoende stuifmeel krijgt wordt ouder. 
(Winterbijen). 

 
 
 
Honing: 

 Wordt door de bijen gemaakt van nectar. De nectarklieren van een bloem, de z.g. Florale 
nectarien, geven nectar, die door de bij wordt verzameld. Soms hebben bladeren 
nectarklieren, zoals maïs, kers, tuinboon, laurierkers, enz. Dit zijn extraflorale nectarien. 
Nectar bevat vrij veel water; dit water wordt gedeeltelijk door de huisbij verdampt. Als 
de nectar is ingedikt en nog ongeveer 20% water bevat spreken we van honing.  

 
 

15  Drachtverbetering 

 

De drachtgebieden voor onze bijen lopen sterk terug. 
Oorzaken van de achteruitgang zijn: 
 
a) ontginning van heidevelden en woeste gronden. 
b) verlaging van de grondwaterstand. 
c) bestrijding van “onkruiden”, zoals korenbloem, papaver, klaversoorten. 
d) veel landbouwgewassen zijn verdwenen: boekweit, koolzaad, spurrie. 
e) overbemesting doet sommige planten verdwijnen: stikstof verdrijft b.v. witte klaver. 

(Paardebloem komt dan sterk opzetten). 
f) eenheids- cultuurgewassen. 
g) gemodificeerde teelten en gewassen. 
h) uitbreiding van stedelijke bebouwingen zoals industrieterreinen en woonwijken. 
 
 
De imker kan op twee manieren zorgen dat zijn bijen voldoende 
stuifmeel krijgen: 
1) hij reist met zijn bijen. 
2) hij zorgt voor de aanplant van drachtplanten in zijn omgeving. 
3) stimuleert (zelf, of via vereniging) om gemeentelijke groenvoorzieningen. 
 
Bij verbetering van het drachtplantenbestand zijn een aantal zaken belangrijk: 
 
— zorg voor planten die in het vroege voorjaar of in de herfst veel stuifmeel geven. 

(voorjaar b.v. akonieten, sneeuwklokjes, wilde tulpen, crocus, wilg, herfst b.v. 
mignondahlia, herfstaster, klimop). 

— plant geen veredelde “dubbele” soorten, de bijen kunnen er niets mee beginnen. 
— wees als afdeling attent bij beplanting van nieuwe buurten. 
— zaai éénjarige bloemen op braakliggende gronden. 
— nodig op uw afdelingsbijeenkomsten mensen van de plantsoenendienst uit. 
 
- knip in de tuin van enkelbloemige planten/heesters de dode bloemen af. De bloei duurt 

dan veel langer. 
(Mignondahlia’s tot de vorst invalt; massa’s stuifmeel!) 
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16 Reizen met de bijen 

 

Over het algemeen reizen imkers met hun bijen om een overdracht aan honing te winnen. 
Naar de wilg wordt gereisd in het vroege voorjaar. De bijen kunnen op de wilg veel stuifmeel 
winnen en dat is belangrijk voor de vorming van een groot broednest. 
Ook zijn er imkers die reizen om het bestuivingsgeld; denk b.v. aan het reizen naar fruit, 
augurken, aardbeien en zaadveredeling. 
Van het bestuivingsgeld kan dan de wintersuiker gekocht worden. In Nederland wordt vooral  
gereisd naar wilg (stuifmeel), fruit, (geld + stuifmeel + honing), koolzaad (stuifmeel + 
honing) en de struikheide (honing). 
 
 

17 Het eerste broednest 

 

In de winter zit het volk zo hoog mogelijk tegen het voer aan. De bijen gebruiken in deze 
periode slechts weinig voer. (zie 13: winterzit). 
In januari/februari begint de koningin de eerste eitjes te leggen. Dit broednest is natuurlijk 
klein; toch vinden we meteen de bolvorm terug. 
Als het weer slecht is stopt de koningin met leggen. In maart, als er stuifmeel en nectar 
binnenkomt, gaat ze meer eitjes leggen.  
 
Als er broed is in januari/februari: 
 
— loopt de temperatuur van het volk op tot weer ongeveer 35 graden. 
— wordt er veel van de wintersuiker verbruikt. 
— moeten de waterhaalsters water halen, hierbij verkleumen veel bijen. 
 

 

18 De voorjaarsinspectie 

 

Waar kijken we bij de voorjaarsinspectie naar? 
De buitentemperatuur moet dan wel ca. 17°C zijn. Men moet anders bij lagere temperaturen 
sneller controleren om te veel afkoeling van het broednest te voorkomen. 
 
— We bekijken het broed. Is er broed in alle stadia of’ zien we bultbroed? 
— Is er wel een koningin of is het volk moerloos? 
 
Als we snel controleren, en zien dat er broed is hoeven we natuurlijk niet de koningin op te 
zoeken. 
 
Hij bultbroed kan het volgende aan de hand zijn: 
1) de koningin is darrenbroedig. 
2) er heeft een stille moerwisseling plaats gehad. 
3) er zijn eierleggende werkbijen. 
 
— We bekijken de voedselvoorraad. (1 dm2 verzegeld voer is een pond). 
— Hoe is de volkssterkte? In begin april moeten de bijen wel 7 a 8 straten bezetten. Is het 

volk te klein dan zal er verenigd moeten worden. 
— Is de bijen sterfte na de winter abnormaal groot? 
— We inspecteren snel de raten. Te veel vocht wil na de winter wel eens beschimmelde 

raten veroorzaken. Deze moeten dus verwijderd worden. Door sterke volken kan dit 
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worden voorkomen. Bij gebruikmaking van zeer goed isolerende bijenkasten( b.v. 
Segenbergerkasten) kan men beschimmelde zijramen ook voorkomen. Ook het 
aanbrengen van sluitraampjes voorkomt beschimmelde zijramen. 

 
 

19 Versterken/verenigen van volken 

 

Voordelen najaarsvereniging 
 
— Minder winter volken, dus minder suiker nodig. 
- Minder kastmateriaal nodig. 
— Sterkere wintervolken, dus minder kans op Nosema. 
 
Voordelen voorjaarsvereniging 
 
— Het verenigen gaat in deze tijd praktisch altijd goed. 
— Bij de voorjaarsinspectie gesignaleerde problemen kunnen door verenigen eenvoudig 

opgelost worden. 
— Slechte raten kunnen verwijderd worden. 
 
N .B. Wees niet bang om te verenigen. Bedenk steeds dat drie sterke volken meer honing 

opleveren dan zes matige volken. 
In het voorjaar gaat het verenigen meestal goed. Later in het jaar moet vaak een krant, 
of het gebruik van luchtjes gebruikt worden. 

 

 

20. Ontwikkeling van het vroege broednest 

 

Ongeveer eind februari/begin maart worden de eerste jonge bijen geboren. Door de  
broedverzorging slijten de oude winterbijen echter snel en sterven af. In deze tijd sterven er 
meer oude bijen dan dat er jonge bijen geboren worden. M.a.w. het volk wordt steeds  
kleiner!  
Het dieptepunt is op ongeveer 1 april. Nu is het bijenvolk het kleinst en de kans op Nosema 
het grootst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de Nosemapiek van april kan het volk flink groeien, vooral als er flink te halen valt en het 
weer meewerkt. Veel imkers laten hun volken tot aan de zwermtijd met rust en hopen op 
een goede honingproductie. 
Sommige imkers krabben in het vroege voorjaar nog wel eens voer open en/of hangen  
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kunstraat naast het broednest. 
Veel bedrijfswijzen worden door de imkers toegepast, deze worden niet allemaal besproken. 

21  Eenvoudige koninginneteelt 

 

Een goede imker heeft in de zomer steeds een paar reserve-koninginnen achter de hand.  
Hoe komen we nu aan de reservevolkjes met jonge bevruchte koninginnen? 
a) kies het volk uit waarvan de jonge koninginnen gekweekt moeten worden. 
 
b) Maak kort voor de zwermtijd een kunstzwerm; na 13 dagen doppen breken. 
 
c) Bewaar tijdens het doppen breken een aantal jonge koninginnen in een moerhuisje. 
 
d) Stoot tijdens het doppen breken een vol raam bijen af in een drie- of zesraamskastje. In 

dit kastje zitten 3 uitgebouwde ramen waarvan één met voer. 
 
e) Laat snel een koningin uit het moerhuisje bij de bijen lopen. 
 
t) Zet de kleine volkjes 3 a 4 dagen koel en donker weg. 
 
g) Na deze periode wordt de koningin zeer snel bevrucht. Omdat de drie uitgebouwde 

ramen geen broed bevatten zal ze ook snel gaan leggen. 
 
h) Blijf de kleine volkjes een beetje voeren. Verklein het vlieggat als het bevruchtingskastje 

een zesramer is tegen roverij. 
 

 

22. Waarom rasbijen? 

 

Van onze West Europese bij (apis mellifica mellifica) is niet veel meer over.  
In de loop der jaren is ze gekruist met Italiaanse, Kramer, Carnica en Kaukasische bijen. 
Bovendien hielden de vroegere imkers verkeerde koninginnen aan: 
 
a) men zwavelde de beste korven na de heidedracht af; de slechte koninginnen hield men 

dus over. 
b) men hield koninginnen aan die vroeg zwermden, deze volken waren voor de heidedracht 

dan weer op sterkte. 
Men kreeg dus in de loop der jaren zwermlustige bijen. 
Van zuivere rasbijen kun je precies zeggen wat de eigenschappen zijn. Dat kun je van onze 
inlandse West-Europese bij niet meer zeggen. 
Sommige imkers willen de zuivere West-Europese of de Nederlands zwarte bij terugfokken. 
Dit zal een zeer moeilijke opgave worden. 
 
 

23  Welke eigenschappen? 

 

De imker wil natuurlijk het ras met de beste eigenschappen. 
Elke imker stelt echter zijn eigen eisen. Een aantal eigenschappen waarop men kan  
selecteren zijn b.v.: 
 
— Vroege broedaanzet in het voorjaar. 
— Lang doorbroeden in het najaar. 
— De vorming van een groot broednest. 
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— Weinig steeklustig (Dus zachtaardig) 
— Rustige raatzit. 
— Vrijhouden van de toplatten van het raampje. 
— Zwermtraagheid, 
— Niet gevoelig voor ziekte. 
— Grote haaldrift (Honing en stuifmeel). 
— Tonglengte. 
— Poetsgedrag om Varroa mijten te weren. 
— Wit verzegelen van de honing. 
 
 

24 Rassen 

 

Er zijn in Nederland alleen raszuivere Carnica’ s, Buckfast en Kaukasiers te verkrijgen. 
Vroeger werden er vrijveel Italiaanse koniginnen ingevoerd. Het invoeren van buitenlandse 
koninginnen is nu streng verboden i.v.m. ziekte. 
 
Carnica — ze worden raszuiver gehouden op o.a. Schiermonnikoog en Vlieland. Zeker 

is dat Carnica’s zeer zachtaardig zijn. Daarnaast zijn ze zwermtraag. 
 
Buckfast— een door Br. Adam van Buckfast Abbey in Engeland ontwikkelde bij. Zeer 

zachtaardig, goede haaldrift en door liefhebbers geliefde bij.  
 
Kaukasier — worden door kunstmatige inseminatie en op het eiland Ameland zuiver 

gehouden. Ze zijn niet zo bekend als de Carnica’ s.  
 
Imkers moeten hun eigen Hollandse bijen maar vergelijken met b.v. Carnica’ s, Buckfast of  
Kaukasiers. Daarna kan men pas tot een conclusie komen wat voor hen zelf de meest 
geschikte is. Wel moet gezegd worden dat rassenteelt en k.i. in het buitenland vaak normale 
zaken zijn en wij op dit gebied wel wat achterop zijn geraakt! Echter wordt er heden ten  
dage meer aan koninginnenteelt gedaan, oa door doppenprojecten e.d. 
 
 

25 De koninginneteelt met rassen 

 

Van een raszuivere koningin kan men natelen. Jonge koninginnen kunnen bevrucht worden  
zoals beschreven in Hoofdstuk 21: Eenvoudige koninginneteelt.  
Wel paart de raskoningin dan met Hollandse darren en ontstaat de eerste kruising, de F1. 
Jonge raszuivere Carnicakoninginnen kunnen voor de bevruchting naar Schiermonnikoog 
gebracht worden of naar enkele Duitse eilanden. 
Het klaarmaken van de bevruchtingskastjes gaat als volgt te werk: 
 
a) Bij het doppen breken wordt de jonge koningin in een moerhuisje bewaard. 
b) Sla twee ramen bijen af in elk bevruchtingskastje. 
c) Vul de kastjes met een raam gesloten broed, een lege raat en een raam vol voer. 
d) Doe in elk kastje een jonge onbevruchte koningin. 
e) Zorg dat er geen darren in het bevruchtingskastje zitten. 
f) Zet de volkjes totdat ze weggebracht worden koel en donker weg. 
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26. Bijenwoningen 

 

In de prehistorie werd de honing geoogst uit holle boomstammen. Later zette men deze holle 
boomstammen bij huis om zwermen te lokken. (Klotzbeuten) 
Bij primitieve volken in Afrika vinden we de Klotzbeute nog wel. 
 Echter niet in verticale maar in horizontale uitvoering.  
 
In West—Europa begon men al eeuwen geleden met korven. De gewonnen honing wordt 
gebruikt als zetmeel en van de was maakte men kaarsen. 
Er zijn verschillende soorten korven. In Drente op de heide, werd de ronde korf gebruikt die 
een brede kop had met twee vlieggaten. In Overijssel/Gelderland werd wel de bisschopsmuts 
gebruikt. Een bisschopsmuts bestaat uit een mand met daaromheen buntgras. Er zijn ook 
korven met losse kop. De Boxmakorf en de Mellonakorf b.v. hebben een kop die eraf gehaald  
kan worden. Men kan dan min of meer in de raten werken.  
Een overgangsvorm van vaste naar losse bouw. 
De Gravenhorster boogkorf wordt gevlochten om een ijzeren vorm. In de boogkorf zitten 
raampjes die eruit gehaald kunnen worden. In feite is ook de boogkorf de overgangsvorm 
tussen korf en kast. 

 
Gravenhorster of Boogkorf  Bisschopsmuts   Drentsche Korf 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het begin van de vorige eeuw zagen we de eerste kasten. Tegenwoordig zijn er eigenlijk 
nog twee soorten: de enkelwandige spaarkast, Dadant kast, Kunststofkasten en nog een 
aantal waarvan bij de eerste kasten de raammaten gelijk zijn. Dit geldt echter lang niet voor 
alle soorten. 
 

Vaste bouw Half vaste bouw Losse bouw 

Drentse korf Boxmakorf Boogkorf 
Bisschopsmuts Mellonakorf Spaarkast 
Klotzbeute  Simplex 

 
 
Er zijn in de loop van de tijd zeer veel soorten bijenwoningen ontwikkeld. Te veel om hier  
allemaal te behandelen. 
Voor een overzicht van bijenwoningen met verwijzingen, beschrijving, foto’s, herkomst e.d 
wordt aanbevolen om te kijken op : www.bitsandbees.nl en op imkerpedia 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina met verwijzing naar behuizingen. 
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27. Het zwermen 

 

In mei/juni groeit het bijenvolk flink. Als we het bijenvolk aan zijn lot zouden overlaten 
splitst het zich in een aantal zwermen. Elk levend wezen heeft de neiging om zich voort te  
planten of uit te breiden; ook de bijen. 
Waarom laten we de bijen tegenwoordig niet meer zwermen? 
 
a) vaak weet je niet wanneer de zwerm afkomt en moet er lange tijd opgelet worden. 
 
b) De zwermen zijn meestal te klein om er later honing mee te winnen. 
 
c) Soms zwermt het volk pas als de zomerdracht al begonnen is. 
 
d) Buren en omwonenden zijn vaak als de dood voor het ‘griezelige” zwermgebeuren. 
 
e)   Het laten afkomen van zwermen kost honing. 

 
 

28. Zwermtekens 

 

Er zijn een aantal tekens waaraan we kunnen zien dat de bijen zwermlustig worden: 
 
a) eerst worden er speeldoppen aangezet. 
b) daarna wordt er darrenraat gebouwd. Deze raat wordt spoedig belegd; 24 dagen later 

worden de eerste darren geboren. 
c) de korfimker ziet in deze tijd de raten niet meer scherp (V—vormig) maar stomp staan 

(U—vormig). 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
d) tenslotte worden er moerdoppen aangezet. Tijdens het bouwen worden deze doppen al 

belegd. 
e) de bijen zijn niet meer actief. Ze hangen lui en stroperig aan de raten. 
 
 

29. De voorzwerm 

 

Als de oude koningin een eitje legt in een dop duurt het nog negen dagen (3 dagen ei + 6 
dagen larve), voor deze dop gesloten wordt. Als de eerste dop gesloten is, is dit voor de oude 
koningin het sein om te gaan zwermen. 
Ze verlaat, met bijna de helft van alle bijen, rond het midddag-uur de kast of korf. Zo’n  
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zwerm gaat vrij snel – meestal dichtbij de afgevlogen kast - aan een of andere tak hangen 
en vormt een keurig ronde zwerm. Al moet gezegd worden dat sommige koninginnen niet 
wachten tot de eerste dop gesloten is. Vooral zwermlustige volken willen nog wel eens 
zwermen bij open doppen. 
N.B. Een voorzwerm wordt ook wel brand— of bromzwerm genoemd. 
 
 

30. De eerste nazwerm 

 

Als de voorzwerm is afgekomen duurt het nog 7 dagen voor de eerste koningin geboren 
wordt. Als ze uit de dop gekropen is begint ze te “tuten”. De andere koninginnen blijven dan 
in de dop en gaan “kwaken”. Als de imker het tuten/kwaken hoort, weet hij dat de volgende 
dag weer een zwerm kan afkomen. Dit is dus de achtste dag, maar het wordt ook wel eens 
de negende of tiende dag. In de nazwerm zit niet alleen de tutende koningin, maar ook een 
aantal kwakers. De nazwerm vormt een minder mooie tros dan de voorzwerm omdat er  
meerdere koninginnen in zitten. Bovendien komt zo’n zwerm vroeger of later op de dag af  
dan een voorzwerm rond het middaguur. 
Net als de voorzwerm heeft ook de eerste nazwerm meerdere namen. Zo wordt er wel een  
van een middenzwerm of endeling gesproken. 
 

 

31. Einde van de zwermdrift 

 

Soms stopt het bijenvolk met zwermen als er een voorzwerm en nazwerm afgekomen is. 
Vaak ook komen er nog meer nazwermpjes. Deze worden ook wel achterzwermpjes  
genoemd. Als het volk vindt dat het genoeg gezwermd heeft worden de nog aanwezige  
moerdoppen afgebeten en is het gebeurd met de zwermdrift. 
 
 

32.  Verschil voorzwerm/nazwermen 

 

Voorzwerm Nazwerm 

1) bevruchte koningin 1) onbevruchte koningin 
2) een oude koningin 2) meerdere jonge koninginnen 
3) zwermt rond het middaguur 3) stelt minder eisen aan de temperatuur 
4) vormt een mooie ronde tros 4) vaak enkele spitse trossen 
5) tuut en kwaakt niet 5)     tuut kwaakt wel 

 
 
 

 

33. Na het zwermen 

 

 

a) Het afgezwermde volk 

 
Nadat er van een bijenvolk een voorzwerm en een aantal nazwermen afgekomen zijn is er 
van dit volk niet veel neer over. Stellen we het volk b.v. op 100% dan is dit na het zwermen  
nog ongeveer 20%. Een schamel restant. Dit afgezwermde volk heeft een jonge koningin. 
Als de jonge koningin bevrucht is wacht ze tot al het broed uitgelopen is. Daarna begint ze te  
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leggen; aan de kant van liet broed— nest en tegen de voorgevel aan. 
 
b)  De nazwermen 

 
In de nazwerm zitten een aantal jonge koninginnen. Zij vechten tot er één overblijft. 
Als deze nazwerm in een korf of kast gestoten is, wordt er pas broed aangezet als de jonge  
koningin bevrucht is. Vanzelfsprekend hoeft deze koningin niet te wachten tot er broed  
uitgelopen is zoals de jonge koningin in een afgezwermd volk. 
 
 
c)  De voorzwerm 

 
De voorzwerm heeft een bevruchte koningin. Als deze zwerm in een kast of korf gestoten is 
kan de koningin meteen een nieuw broednest opbouwen. Bij goed weer kan de ontwikkeling  
van een voorzwerm zo snel gaan dat zo’n volk na een week of zes al weer wil zwermen. 
Zwermt een voorzwerm voor de tweede keer in een seizoen dan noemen we dat een 
maagdenzwerm. 
 

 

34. Het scheppen van een zwerm 

 

Een aantal punten zijn belangrijk bij het scheppen van een natuurzwerm. 
 
Wrijf de schepkorf schoon met fris gras of een vliertak. Besprenkel de schepkorf aan de 
binnenkant met koel water. Houdt de schepkorf onder de zwerm en geef een stevige ruk aan 
of een flinke klap op de tak. 
Soms zit de zwerm hoog. Steek de korf dan aan een hooivork. Vaak zit een zwerm om een  
paal of boomstam. Strijk de bijen dan met een rond houtje in de korf. Strijk van beneden 
naar boven. Sommige imkers proberen de koningin te pakken te krijgen. Zit de koningin in  
de kast of korf, dan volgen de bijen spoedig Een voorzwerm kan men snel in de kast krijgen  
door er eerst een raampje open broed in te hangen. 
Zorg dat de zwerm nooit in de zon hangt. Hang er desnoods een doek voor. 
Het wegvliegen van een zwerm is te voorkomen door de zwerm te bevochtigen met een  
bloemenspuit. 
Een opgedoekte zwerm moet lucht kunnen krijgen. (Steen onder de korf b.v.). 
Laat de kast staan om al de vliegbijen naar de kast te laten terugkeren. In de avond als de 
bijen binnen zitten kan men de kast dan weghalen. Haalt men de kast eerder weg dan geeft  
dat een verlies van vliegbijen. Er zijn plekken waar men eigendommen niet meer onbeheerd  
kan achterlaten. Zelfs bijenvolken. 
 

 

35. Uitstellen van het zwermen 

 

Er zijn zwermlustige en zwermtrage volken. Voor de imker komt de zwermdrift meestal op  
een verkeerd moment; als de bijen op de dracht staan. 
Er zijn echter een aantal zaken, die het zwermen kunnen verhinderen of uitstellen. 
1) Het volk moet ruimte hebben om zich te kunnen uitbreiden. 
2) Een jonge moer in het eerste jaar zwemt minder snel dan een oude. 
3) Men kan darrenbroed koppen. Beter is het om raten met weinig darrencellen te hebben. 
4) Bodemventilatie/groot vlieggat. 
5) Het uitsnijden van moerdoppen. 
6) Het laten afvliegen van een volk. (Aangezette doppen worden dan afgebeten). 
7) Het overzetten van broed en teruggeven van kunstraat. 
8) Bij een flinke dracht zwermen de bijen minder snel. (Haaldrift wint het van zwermdrift). 
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9) Vlieggat op het noorden. 
10) Zwermtrage koninginnen in plaats van zwermlustige. 
 

36 De zingende voorzwerm 

 

Alleen bij een nazwerm horen we het concert van tuten en kwaken. Als er toch een 
voorzwerm komt, die zich aankondigt door tuten en kwaken, noemen we dat een zingende  
voorzwerm. Zo’n zingende voorzwerm heeft dan ook een jonge koningin. 
Deze zwerm kan op de volgende manieren ontstaan: 
 
a) Als de eerste dop gesloten is kan de oude moer vanwege het slechte weer nog niet 

zwermen. Blijft het weer daarna nog ongeveer 7 dagen slecht dan zal er langzamerhand 
een jonge koningin uitlopen. Deze koningin zal de oude moer doden waarna we een 
zingende voorzwerm krijgen. 

 
b) Als de oude moer beschadigd is en niet meer kan vliegen. Bij het zwermen valt ze op de 

grond en sterft. De zwerm vliegt terug en na ongeveer 8 dagen een zingende voorzwerm. 
 
 

37 Het samenvoegen van zwermen 

 

Omdat natuurzwermen vaak klein zijn, voegt men in de praktijk wel zwermen bij elkaar. Dit 
kan echter alleen als de zwermen gelijknamig zijn. Dus een voorzwerm verenigen met een 
voorzwerm en een nazwerm. Bovendien mogen de te verenigen zwermen niet meer dan een 
dag of vier in leeftijd van elkaar verschillen. Een nazwerm van maandag zou dus met een  
nazwerm van donderdag verenigd kunnen worden. 
 
 

38  De Aalster-methode 

 

1. Omstreeks 20 mei maken we van ons hoofdvolk een kunstzwerm. 
 
2. Het hoofdvolk haalt de zomer— en heidedracht binnen. Het hoofdvolk kan verstrekt 

worden met broed uit de kunstzwerm. Bovendien kan men de kunstzwerm laten 
afvliegen. 

 
3. Zowel hoofdvolk als de kunstzwerm worden de winter doorgebracht. 
 
4. In het voorjaar voor het fruit of koolzaad worden hoofdvolk en kunstzwerm verenigd. 
 
Na de voorjaarsdracht beginnen we weer met punt 1 
 

 

39 De vlieger 

 

Bij het maken van een vlieger wordt het hoofdvolk verplaatst. Op de oude plaats komt een  
lege kast die er net zo uit ziet als de kast van het hoofdvolk. In de lege kast komt de 
koningin met een raampje broed. 
Alle vliegbijen van het hoofdvolk vliegen van hun oude plek terug. In het hoofdvolk blijft het 
broed achter met de jonge bijen. Zij zullen redcellen gaan aanzetten. 
Een vlieger bestaat dus uit de oude koningin en de oude bijen. 
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40 De veger 

 

De imker neemt het raampje met de koningin uit het hoofdvolk. De koningin wordt met het 
raampje broed in een nieuwe kast gedaan. Daarna worden er 6 a 9 ramen bijen in de nieuwe  
kast gestoten. De plaatsvaste vliegbijen vliegen naar hun oude kast terug. 
Na enige dagen bestaat de veger dus uit de oude koningin en een aantal jonge bijen. 
Het hoofdvolk is moerloos geworden en zal redcellen gaan aanzetten. 
 

 

41 Doppen breken 

 

Als we van ons hoofdvolk een vlieger of een veger maken wordt dit volk moerloos. Een  
moerloos volk is echter in staat om zelf een nieuwe koningin te kweken uit een larve van  
ongeveer één dag. (Zie hoofdstuk 8 ‘Van ei tot bij”). 
Deze koninginnen zullen ongeveer na 13 dagen rijp zijn. Op de 13e dag na het maken van  
een veger/vlieger worden de moerdoppen gebroken en laten we de rijpe koninginnen in het 
volk lopen.  
Soms zijn de jonge koninginnen de 12e dag al rijp. We kunnen dit controleren door ’s avonds 
te luisteren naar het tuten en het kwaken. Bij het doppen breken stoten we altijd alle bijen  
van de ramen. Doen we dit niet, dan is de kans groot dat we een dop over het hoofd zien en  
kan er alsnog een zwerm afkomen. 
 

 

42 Een betere veger 

 

Als we de veger volgens traditionele Aalster/methode maken komt de oude koningin met 6 a 
9 ramen bijen in een zesramer. Een groot aantal vliegbijen vliegt terug naar de oude kast. 
Kijken we na enige dagen weer in de kunstzwerm dan valt het aantal overgebleven bijen  
soms erg tegen. Dit kleine volkje kan zich maar moeilijk uitbreiden, ook al, omdat het geen  
vliegbijen meer heeft. Een betere veger maken we dan ook op de volgende manier: 
 
— doe de oude koningin met een raampje broed in de nieuwe kast. 
— stoot er 3 a 5 ramen bijen bij. (Dit hangt af van de sterkte van het hoofdvolk). 
— hang ongeveer 4 ramen kunstraat naast het raam met broed. 
— breng de kunstzwerm weg: 3 km is ruim voldoende. 
— omdat de vliegbijen niet terugvliegen kan er meteen gevoerd worden; de kunstraat wordt 

prima uitgebouwd. 
 
Maak, indien mogelijk, de kunstzwerm in een tienraamskast in plaats van een zesramer. 
De veger, zoals die hierboven beschreven is, lijkt qua samenstelling het meest op een  
voorzwerm. Naast de oude koningin vinden we immers zowel huis— als vliegbijen. Veel 
imkers passen bovenstaande methode al min of meer toe door op het koolzaad  
kunstzwermen te maken en die mee naar huis te nemen. 
 
Een week later worden dan de hoofdvolken opgehaald. Deze methode heeft twee nadelen: 
1) het moerloze hoofdvolk haalt minder goed, 
 
2) collega—imkers kunnen moeilijk in hun bijen werken als moerloze volken in de buurt 

staan. 
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43  De koninginne-aflegger 

 

Bij deze methode hoeft de koningin niet opgezocht te worden. Voorwaarde is echter, dat we 
een sterk volk op twee broedkamers hebben. In beide kamers moet broed zitten. 
 
Methode: 
— Ruim een week voor het maken van de kunstzwerm tussen beide broedkamers een 

rooster gelegd. 
— Na deze week wordt gekeken in welke bak er eitjes en larfjes zitten. In deze bak zit de 

koningin. 
— De bak met de koningin wordt op een nieuwe plaats gezet. De vliegbijen uit deze bak 

vliegen terug naar het hoofdvolk. 
— Een raam met eitjes/larfjes uit bovenstaande bak wordt in het moerloze hoofdvolk 

gehangen. Op dit raam worden redcellen aangezet. 
— Na 13 dagen doppen breken. Er hoeft slechts een raam gecontroleerd te worden. 
— De bak met oude koningin heeft al zijn vliegbijen verloren. Dit volk moet na enkele dagen 

wel gevoerd worden. 
 
Bij deze methode gaan we uit een sterk voorjaarsvolk twee volken maken die de zomer— en 
heidehoning moeten binnenhalen. Voor de inwintering worden beide volken weer verenigd, 
zodat we een sterk wintervolk krijgen, dit verenigen gebeurt met een krant of separator. 
Bovenstaande methode vindt in de Duitse “Magazinimkerei’ nogal veel opgang. 
 
 

 

44 De methode van het separeren 

 

Als we deze methode toepassen hebben we een separator nodig. Het is een goede manier 
van imkeren in die streken, waar na de voorjaarsdracht geen drachtloze periode volgt. 
Voorwaarde is weer dat we imkeren met een sterk volk dat broed in beide broedkamers 
heeft. 

 

We zoeken de oude koningin en doen haar even in een moerhuisje. 
 

— Uit de onderbak halen we zoveel mogelijk ramen met broed en stoppen dit in de 
bovenbak. Houden we broed over dan doen we gesloten liefst uitlopend broed in de 
onderbak. Na het overzetten van het broed wordt de koningin in de onderbak gedaan. 

 
— Op deze bak komt een lege honingkamer en daarop weer de separator 
 
— De bovenbak, die propvol broed en bijen zit, komt op de separator Alle vliegbijen uit dit 

volk vliegen van hun oude vlieggat terug en komen bij de oude moer. De bovenbak, die 
moerloos is, zet redcellen aan. Na 13 dagen doppen breken. 

 
— In de onderdak bouwt de oude koningin een nieuw broednest op. 

Omdat dit volk alle vliegbijen heeft kan het honing halen. Vandaar de honingkamer. 
Deze sterke vlieger moet, na verloop van op doppen gecontroleerd worden. 

 
—  Als de jonge koningin in de bovenbak gesloten broed heeft kunnen beide volken 
     eenvoudig via de separator verenigd worden. We krijgen dan een sterk zomervolk. 
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45 Het reisklaar maken van onze bijen 

 

Bij het reizen kunnen een aantal punten belangrijk zijn: 
1) Er moet gereisd worden met sterke volken die moergoed zijn. 
 
2) Verken het reisgebied vooraf of laat de reiscommissie dit doen. 
 
3) Reis met goede kasten. “Lekkende” kasten zijn een ergernis voor collega’s. (En ook voor 

de imker zelf trouwens) 
 
4) Zet de kasten nooit zomaar op de grond. Gebruik balken waarop de kasten stabiel staan. 

Pallets zijn uitstekend geschikt voor dit doel. 
 
5) Gebruik een goede reissluiting. 
 
6) Zet de kasten nooit in lange rijen. Kleine groepjes zijn te prefereren. (B.v. 2 a 3 per 

groep). 
 
7) Op elke kast moeten naam, adres en telefoonnummer staan. 
 
8) Tijdens de reis moeten de bijen lucht kunnen krijgen. Gebruik bodemventilatie of leg een 

reisraam. Voorkom warmlopen van het volk. 
 
9) Neem imkergereedschap mee voor het geval er onderweg iets mis gaat. 
Ook hamer, spijkers, nijptang, e.d. kunnen nog wel eens nuttig zijn. 
 
 

46  Bijengereedschap 

 

Er zijn vele soorten gereedschappen ten behoeve van de bijenteelt. Zo zijn er b.v.  
gereedschappen om in de bijen te werken zoals raampjeslichter, bijenveger, diverse  
berokers, enz.  
Ook zijn er beschermingsmiddelen voor de imker; bijenkap, bijensluier, handschoenen,  
bijenjack of bijenoverall.  
Daarnaast zijn er middelen die de imker helpen bij de ratenbouw. Denk b.v. aan  
spleetopeners, diverse gaatjesapparaten, klosjes ramendraad, spoorwieltjes, draadspanner 
elektrische insmelters en bouwpakketten met raampjes.  
Ook is er kunstraat: gegoten of gewalst. Kunstraatraampjes van plastic zijn ook in de handel. 
Dan zijn er nog gereedschappen die ons helpen bij de honing-oogst: slinger, ontzegelvork, 
Ontzegelmes, honingzeef, ontzegelbak, kolbtoestel, roertoestel voor cremehoning,  
honingemmer enz. 
Bovenstaande artikelen vormen slechts een klein gedeelte van de talloze artikelen die we in  
de prijscouranten van verschillende firma’s kunnen vinden. 
Bedenk echter dat veel attributen volkomen overbodig zijn. Schaf in eerste instantie alleen 
het hoognodige aan om te starten bij het verzorgen van de bijen. 
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47 Ziekten en vijanden van de honingbij 

 

Nosema (Nosema apis Zander) 
Bijna elk bijenvolk lijdt in het voorjaar wel aan Nosema. Meestal is deze ziekte goedaardig; 
soms echter treedt deze ziekte kwaadaardig op en kunnen de volken in het voorjaar snel  
verzwakken of sterven. Onderzoek heeft uitgewezen dat Nosema kwaadaardig optreedt als 
de bijen gebrek aan stuifmeel (dus eiwitten) hebben. 
Vooral na het begin van de broedaanzet in het voorjaar kan de ziekte zich snel uitbreiden.  
Weinig bijen moeten dan een groot broednest van stuifmeel voorzien. Nosema is zeer  
besmettelijk. Andere bijen worden besmet door het opeten van besmet voedsel, het likken  
van besmette raat, drinkwater, enz.  
De nosemaparasiet leeft in de middendarm van de bij. Besmette bijen verouderen snel en  
verzwakken erg, als krabbelaars lopen de bijen dan voor de kasten. 
 
— Grote volken hebben minder last van Nosema dan kleine volken. 
— Geneesmiddelen Fumidil—B.  
— Zorg voor veel stuifmeel in het voorjaar en in de herfst. 
— Verenig door Nosema verzwakte volken nooit met gezonde volken. 
— Ontsmet kasten met soda (heet sopje) of schoon branden. 
— Ontsmet raten met ijsazijn. 
 
Gewone miitziekte (Acarapis Woodii). 
Mijten horen niet bij de klasse der insecten omdat ze 8 en geen 6 poten hebben. Zij horen bij  
de spinachtigen. 
De gewone mijt, ook wel Tracheemijt genoemd, leeft in het eerste paar tracheeën van het  
borststuk van de bij. In deze tracheeën zuigt ze bloed van de bij. De bij verzwakt en kan niet 
meer vliegen. (“Krabbelaars”) Ook de voortplanting vindt in de tracheeën plaats: dragende  
wijfjes kunnen een trachee verstoppen. 
Als de mijten merken dat de bij zal gaan sterven verlaten ze de trachee en nemen de z.g.  
aambeeldpositie in. 
 
Als er een andere bijenhaar langs strijkt worden ze actief en proberen ze over te stappen.  
Op de nieuwe bij gaan ze zo snel mogelijk naar de tracheeën of nemen opnieuw de  
Aambeeldpositie in. Ook gaan de tracheemijten wel naar de plaats waar de vleugels in het  
bijenlichaam zitten. Hier kan namelijk, net als in de tracheeën, bijenbloed gezogen worden. 
De ziekte is catastrofaal in België en Engeland geweest. In Engeland heet de ziekte “Isle of 
Wight—disease’. In Nederland heeft men de ziekte redelijk onder controle. Vaststelling van  
de ziekte is alleen microscopisch in een laboratorium mogelijk. 
  
Verspreiding van de ziekte: 
— door het vervliegen van bijen, vooral darren. 
— door verenigen van besmette volken. 
— door het opzetten van besmette wilde zwermen. 
— door importeren van besmette buitenlandse koninginnen en bijen. 
 
fig. 12  aambeeldpositie 
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Varroa. (Varroa jacobsoni Oudemans) 
 
Deze mijt is genoemd naar een bekende Arnhemse mijtendeskundige Dr. Oudemans. 
De mijt is in Oost- en Zuid-Azië overgestapt op geïmporteerde bijenvolken uit West— 
Europa. Daarna heeft de ziekte zich langzamerhand verspreid over heel Azië en Europa. 
Varroa-mijten zijn met het blote oog duidelijk zichtbaar. Het lichaam is bruin, 1,1 mm lang 

en 
1,5 mm breed. Net als alle mijten hebben ze 8 poten. Ze leven op de volwassen bijen, maar 
ook op larven en poppen. Bij volwassen bijen zitten ze tussen kop en borststuk of tussen  
borststuk en achterlijf. Ook zitten ze wel tussen de segmenten van het achterlijf. Op deze 
plaatsen zuigen ze bijenbloed. Er kunnen wel 10 tot 20 mijten per bij voorkomen. 
 
 
Onderkant Varroa      Bijenlarve met Varroamijten 
 
 
 
 
 
 
 
Als de bijen besmet zijn met Varroa is er de eerste twee jaar weinig of niets te merken van 
de parasieten. Maar dan gaan de volken er zichtbaar onder lijden; in het derde of vierde jaar  
al kan het hele volk sterven. 
Na de besmetting ontstaan zeer vaak virussen bij de bijen zoals het DWF deformd wing virus 

De vleugels zijn dan dusdanig beschadigd dat vliegen niet meer mogelijk is, tevens vindt  
misvorming van het achterlijf plaats. Indien de besmetting zo extreem is zijn de poppen 
meestal al door de bijen uit de cellen getrokken. Dit poetsgedrag is ook wel weer een positief 
teken. 
In het voorjaar zijn er weinig mijten. In de loop van de zomer neemt het aantal sterk toe, 
met een maximum in de herfst. In de winter gaat een deel van de mijten door de kou  
verloren. Deze gestorven mijten zijn in het voorjaar te ontdekken als er in de voorafgaande  
herfst een onderlegger naar binnen werd geschoven. 
Het wijfje legt kort voor het verzegelen van het bijenbroed ongeveer 5 eitjes in een cel.  
Soms verlaat ze daarna de cel, soms laat ze zich mee insluiten. Na ongeveer 7 a 8 dagen 
hebben zich uit de eitjes vrouwelijke en, meestal één, mannelijke mijten ontwikkeld. De  
mannetjes leven uitsluitend in de cellen. 
Ook de bevruchting vindt in de cellen plaats. Na de bevruchting sterven de mannetjes. De 
mijten die we op de bijen zien zijn dus altijd vrouwtjes. De Varroa-mijt geeft duidelijk de 
voorkeur aan darrenbroed. In werksterraat vinden we ze minder, in koninginnedoppen  
praktisch nooit. 
We kunnen de ziekte onderdrukken door in het voorjaar en in de zomer regelmatig  
darrenraat uit te laten bouwen. Als de cellen belegd en verzegeld zijn, gaan we de ramen 
uitsnijden. Op deze manier verdwijnen ook veel Varroa-mijten.  
Of we op deze manier nog een honingoogst binnenhalen is natuurlijk een vraag, omdat het  
steeds weer uitsnijden van darrenraat het bijenvolk veel energie (dus honing) kost. 
Verspreiding van de ziekte: vervliegen van bijen en vooral darren, vangen van zwermen, 
reizen, importeren uit het buitenland, verenigen en door het overzetten van broed. 
Andere middelen zijn in onderzoek om de mijtenpopulatie op zo natuurlijk mogelijke manier 
te onderdrukken. 
Veel chemische toepassingen hebben inmiddels er voor gezorgd dat de bijen resistentie  
hebben opgebouwd. 
 
 
Kwaadaardig of Amerikaans vuilbroed (Bacillus larvae White) 
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Amerikaans vuilbroed is een ziekte van het broed. De ziekte komt veel voor in Amerika. De 
ziekte verspreidt zich door bacteriën en sporen die in de honing zitten. Als gezonde bijen 
deze besmette honing halen en het broed er mee voeren worden de larven ziek. Dit is te zien  
aan de dekseltjes van de cellen. Deze dekseltjes zijn niet bol maar ingedeukt. Ook zitten er 
scheurtjes en gaatjes in.  
Met de volgende eenvoudige test kan men de eerste verschijnselen ontdekken. 
Men steekt een lucifer in de cel, dan kan men van de dode larve lange, gummiachtige draden  
trekken. Omdat het broed sterft worden er geen jonge bijen geboren en sterft het volk  
langzamerhand uit. Bij besmetting worden alle volken afgezwaveld en raten en kasten  
verbrand. 
Er is slechts één manier waarop deze ziekte zich kan verbreiden; door roven of voeren van  
buitenlandse honing! 
 
 
Goedaardig of Europees vuilbroed 
 
Deze ziekte komt in ons land bijna niet voor. Het is een ziekte van open broed. De larve 
sterft dus voordat het broed verzegeld is. De dode larven stinken ontzettend zuur. Men kan 
er geen draden van trekken zoals bij Amerikaans vuilbroed. Ter bestrijding moet de koningin  
opgesloten worden totdat er geen open broed weer is. 
 
 
Kalkbroed 
 
Deze ziekte komt vooral in het darrenbroed voor. De larven verdrogen tot vuilwitgrijze  
mummies. Vaak verdwijnt de ziekte vanzelf. Kalkbroed ontstaat bij afkoeling van het  
broednest. In werksterbroed ontstaat de ziekte wel eens als er kunstraat in het broednest  
gehangen wordt. 
Vaak is de oorzaak een te klein volk, of te veel ruimte. Krap zetten en voldoende dracht of  
voer laat de ziekte verdwijnen. 
 
 
Wasmotten 
 
Er zijn twee soorten wasmotten, de grote en kleine wasmot. Wasmotten leggen eitjes op de  
raten of in de wasmul op de bodem van de kast. Uit de eitjes komen larven die leven van  
stuifmeel, bijenuitwerpselen en poppenhuidjes. Om dit voedsel te verzamelen graven ze  
gangen in de raten. Wasmotten kunnen de raten grondig vernielen. Cellen, die door de  
wasmot flink zijn beschadigd, worden maar moeizaam door de bijen hersteld.  
Men kan de raten ‘s winters op verschillende manieren beschermen! 
a) in een goed afsluitende bak waarin een schoteltje met ijsazijn staat. 
b) buiten, wel beschermen tegen regen en vraat van vogels. 
c) met de schoorsteenmethode, de kasten op elkaar stapelen en onbereikbaar maken voor 

muizen. 
Verder laat een goede imker geen oude raat slingeren! 
Imkers, die kleedjes gebruiken i.p.v. dekplanken moeten deze regelmatig vervangen. 
 

 

Diversen 
 
Bovenstaande ziekten en vijanden komen nogal eens voor. Er zijn echter nog een aantal 
plagen waaraan onze bijen kunnen lijden. 
Niet allen kunnen wij in deze les behandelen. 
 

 

 



www.bitsandbees.nl   Lesmateriaal:  bijenhouden voor gevorderden. 

 

28 

 
Biienluis 
 
De bijenluis leeft voornamelijk op de koningin. Ze snoept van de monddelen van de koningin, 
deze wordt onrustig en gaat minder leggen. Met een lucifer die in honing is gedoopt, kan 
men de luizen van de moer afvangen.  
Spits— en veldmuizen 
 
Muizen kunnen ‘s-winters de kast binnendringen om zich aan de raten en honing goed te 
doen. Bovendien is de spitsmuis een grote bijeneter. Omdat de muizen de bijen tijdens de  
winterzit verontrusten treffen we in het voorjaar meestal een dood volk aan. 
Imkers met goede kasten en vliegspleten van 8 mm zullen geen last van muizen hebben. 
 
 
Koolmees 
 
Tikt ‘s winters tegen de voorkant van de kast en op de vliegplank. Een bij die naar buiten 
komt wordt resoluut opgegeten, nadat de mees handig het achterlijf met de volle endeldarm 
en de angel verwijderd heeft. Door het tikken ontstaat onrust in het volk; verstoring van de 
winterzit. Span een tuinnet voor de kast en voer de mezen niet in de buurt van de bijenstal. 
 
 
Specht 
 
Timmert een gat in de kast en haalt dan de bijen tussen de raten weg. Span kippengaas of  
een tuinnet om de kasten. 
 
 
Spinnen 
 
Er sneuvelen nog al wat bijen in spinnenwebben. Vooral als de bijen nog laat op de heide 
staan. Vroeger had men er minder last van omdat de schapenkudden door het afgrazen de 
webben vernielden. 
 
 
Mieren 
 
Soms pakken een aantal mieren een bij tegelijk aan. De bij wordt gedood en meegenomen.  
Last van mieren kunnen we krijgen als we de bijen op de hei of in bosgebieden plaatsen. 
 
 
Bijenwolf 
 
Vangt bijen en verlamt ze met een steek. In een gegraven gang worden 6 a 7 bijen 
verzameld waarna ze er een eitje bij legt. 
Ook vangt de bijenwolf bijen voor de nectar. 
 
 
Kleine Kast Kever 
 
Een kever die via Afrika en Amerika door illegale import thans ook in Europa wordt vermoed. 
De kever legt eitjes die snel uitkomen en het gehele ratenbestand vernielen, voer en broed  
vernietigen en de kast vervuilen. 
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Veiligheid en bijen. 

 

Zijn bijen gevaarlijk en vormen zij een risico voor onze veiligheid en de omgeving? 
Bij het onverantwoord omgaan met de bijen zijn er wel degelijk risico’s aan verbonden. 
Per jaar zijn er wel enkele personen die overlijden of met spoed dienen te worden behandeld 
door een arts. 
 
In de huidige opvattingen over veiligheid is het de zorg die men moet hebben om gevaarlijke 
situaties te voorkomen belangrijk. 
Op het nalaten van zorg kan men worden aangesproken en verantwoordelijk worden gesteld 
voor eventuele gevolgen. (zie Juridische aspecten bij het imkeren) 
In tegenwoordige opvattingen omtrent veiligheid en risico’s behoort een risicoanalyse 
omtrent het handelen van taken en werkzaamheden. 
Bij de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) behoren maatregelen die deze risico’s 
uitsluiten en of beperken. 
Deze fase van denken is nog geen algemeen begrip bij de imkers. 
Regelmatig worden in de media nieuws items gebracht die de imkerij in een kwalijk daglicht 
stellen. 
Het is belangrijk om de imker het begrip te geven om ook aandacht te schenken aan de 
omgeving als hij of zij in de bijen gaat werken. 
 
Bijenvolken kunnen lastiger zijn indien de omstandigheden slechter worden.  
Enkele voorbeelden zijn dan; 
 - geen of slechte dracht, 
 - slecht weer zoals onweer, 
 - koud weer, 
 - honger of ziekte van de volken, 
 - vreemde luchtjes in de directe omgeving zoals alcohol, aftershave, parfum e.d.  
 - plaats van de bijenstal met paarden of pony’s in de directe omgeving, 
 - onrust in de omgeving van bv. motoren, machines, radio’s, herrie makende kids, 
 - grasmaaiende buurman 
 
Indien een bijenvolk zich moeilijk laat behandelen is het belangrijk om de storing zo kort 
mogelijk te laten duren. 
Als een volk lastig is, wordt het alleen maar lastiger bij langduriger werkzaamheden in het 
volk. 
Een agressief volk kan zo tekeer gaan dat het in een grote omgeving alles aanvalt wat 
beweegt. Meestal stopt de agressie indien de kast direct weer wordt gesloten. 
 
Tracht te werken met zachtaardige bijen, hiervoor zijn bekend de Carnica en de Buckfast 
bijen mits deze weer niet te ver zijn doorgeteeld met onbekende soorten. 
 
Goede selectie en koninginnenteelt kunnen zorgen voor vriendelijke bijen die voor de imker 
en de omgeving plezier opleveren en geen ergernis. 
Regelmatige controle voorkomt ook zwermen van de volken zodat dit prachtige 
natuurverschijnsel geen overlast voor de omgeving geeft. Een mooie zwerm in de ogen van 
de imker kan een angstige gewaarwording zijn voor onbekenden. 
 
Goede verzorging van onze bijen en voorlichting aan de omgeving versterkt het beeld van de 
verantwoorde imker om in ons overvolle land op een juiste manier om te gaan met onze 
bijen. 
 
Denk eraan: 
Bijen houden moet ook mooi zijn voor de buren en naaste omgeving! 
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Juridische aspecten bij het imkeren. 

Het houden van bijen is een mooie bezigheid maar schept ook verplichtingen. Indien men als 
eigenaar van bijenvolken nalatig is bij het verzorgen, verplaatsen of plaatsen van zijn volken, 
en deze overlast veroorzaken in de omgeving kan men aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van schade of overlast. 

Enkele voorbeelden kunnen zijn: 
 - de voorjaars/reinigingsvlucht met het bevuilen van de was of het glas van kassen, 
 - het aanvallen van personen door een agressief volk met alle gevolgen van dien, 
 - overlast aan naast wonenden, 
 
Bij het plaatsen van de volken dient de imker rekening te houden met de plaats van de stal 
of de volken. 
Deze mogen niet dicht bij de openbare weg worden geplaatst of direct bij grond van 
omwonenden. 
In veel plaatsen in ons land zijn hier voor regels opgesteld door gemeenten en vast gelegd in 
de APV. In een aantal gemeenten is het niet toegestaan om bijenvolken in de bebouwde kom 
te plaatsen. Informeer hierna bij de gemeente indien men hier geen zekerheid in heeft. 
 
 
 
Indien men tengevolge van schade door anderen wordt gedupeerd heft men ook 
rechtsbescherming. Een voorbeeld hiervan is spuitschade. 
Indien een imker te maken heeft met schade tengevolge van het gebruik door 
gewasbeschermingsmiddelen kan men de gebruiker hiervan aansprakelijk stellen. 
Na constatering dient men onmiddellijk de AID hiervan in kennis te stellen. 
Men komt dan een monster van de dode bijen nemen voor onderzoek naar de toegepaste 
middelen. 
Mogelijk wordt gekeken waar en welke gewassen in de omgeving zijn behandeld. 
Een proces-verbaal wordt dan door de AID opgemaakt. 
Afhankelijk van het onderzoek en uitkomst kan degene die een bespuiting heeft uitgevoerd 
een boete ontvangen. 
Schadevergoeding aan dode volken komt niet voort uit een proces-verbaal van AID. 
Hiervoor dient de imker degene die de bespuiting heeft uitgevoerd aansprakelijk te stellen. 

Op basis van artikel Artikel 6:175 burgerlijk wetboek zal de verzekering van de 
veroorzaker een schadeloosstelling uitkeren. Uiteraard dient voldoende bewijsvoering 
aanwezig te zijn waarbij het proces-verbaal van de AID een belangrijk onderdeel is. 
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Zie bijlage 

 

Toets 2 

 

Zie bijlage 

 
 

Opmerkingen: 


