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Bijen houden is ook een unieke hobby. De honingbij is ont-

zettend belangrijk voor het welzijn van onze planeet en de

voedselketen van de mens. De afgelopen decennia hebben

vele factoren geleid tot een snelle daling van het aantal nut-

tige, bestuivende insecten. Honingbijen kunnen helpen dat

evenwicht te herstellen, maar ook hun aantallen slinken dra-

matisch als gevolg van factoren die we nog niet helemaal

kennen. Regeringen zijn zo bezorgd over deze ontwikkeling

dat zij enorme bedragen investeren in onderzoek. Daarnaast

proberen ze de situatie te verbeteren door nieuwe imkers

aan te trekken.

Een toenemende bewustwording van de ecologische pro-

blemen is slechts één reden waardoor steeds meer mensen

starten met deze fascinerende en productieve hobby.

Sommigen houden bijen omdat het een interessant ambacht

is dat tot een heerlijk product leidt, anderen willen simpel-

weg meer in en met de natuur bezig zijn. Iemand die nieuw

is in dit wereldje zal willen weten wat hij of zij moet doen

om een imker te worden, welke speciale gereedschappen
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Er gaat een wereld voor je open als je bijen gaat houden. Je leert over de bedrijvige bijenge-
meenschap, die heerlijk voedsel produceert door samen te werken. Het zal een fascinerende
hobby worden.

nodig zijn en welke mogelijkheden er zijn om zijn hobby te

ontwikkelen.

Dit boek is bedoeld om deze vragen te beantwoorden door

middel van een algemene inleiding over het houden van

bijen. Hierbij wordt ingegaan op alle facetten van dit onder-

werp. Je komt meer te weten over het complete proces, van

het kopen van gereedschappen en bijen, tot het maken van

een bijenstal. Het houden van bijen kan zowel op het platte-

land als in de stad, misschien zelfs op je dak. Je wordt voorbe-

reid vanaf de eerste dag dat je imker wordt tot je eerste

honingoogst. Daarbij leer je over de essentiële symbiotische

relatie tussen bijen en bloemen, en welke bloemen nectar

geven op verschillende momenten in het jaar. Je krijgt ook

algemene informatie over het houden van bijen, zoals de

geschiedenis van de imker, het meedoen aan honingexposi-

ties, lid worden van imkerverenigingen, het oogsten van ande-

re producten uit de bijenkast en het kweken van koninginnen. 

Dit boek bespreekt ook een aantal wetenschappelijke

onderzoeken over bijenziekten en het fokken van bijenkonin-

Boven: Bijen houden is ongetwijfeld een van de belangrijkste en

meest fascinerende hobby’s die je kunt hebben.

Boven: Veel imkers houden hun bijenkasten graag op daken; de

bijen kunnen zo naar boven vliegen zonder iemand te storen. 



Inleiding 7

Boven: De WBC-kast (William Broughton Carr) is een van de

mooiste bijenkasten, maar door zijn dubbelwandige structuur is

hij niet zo gebruiksvriendelijk als andere soorten. 

Rechts: Sommige bijen wapperen met hun vleugels en verspreiden zo

frisse lucht om de temperatuur in de kast te verlagen. Andere bijen

wapperen de warme lucht naar buiten tot de lucht is afgekoeld. 

ginnen. Als je meer wilt weten over deze onderwerpen kun 

je de lijst met aanvullende literatuur bekijken. Omdat het 

houden van bijen uit veel aspecten bestaat, leer je niet

alleen over het maken van honing, maar ook over de com-

municatiesystemen en de levensstijl van de bijen. Je komt

ook meer te weten over de wilde en gekweekte planten en

bloemen die ze bestuiven. Met het houden van bijen help je

het milieu, verhoog je de productiviteit van tuinen, boom-

gaarden en boerderijen en geef je een fascinerend insecten-

volk een thuis.




