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Het is een doelstelling van de Werkgroep Apicentrische Bijenteelt om natuurlijke 
oplossingen voor de actuele problemen te zoeken en aan te reiken. Daarbij vermijden we 
geen gevoelige onderwerpen. Deze keer hebben we een artikel geschreven dat de kern 
raakt van een schijnbare tegenstelling in mogelijke visies op de bijenteelt. We hopen dat 
het voor iedereen duidelijk is dat het niet onze bedoeling is om eventuele polariteit te 
verhogen. In tegendeel: we willen het gesprek aanwakkeren en samenwerking bevorderen 
om duurzame oplossingen mee vorm te geven. 

Alle reacties zijn welkom op info(at)hapicultuur(punt)be 

In deze nieuwsbrief hebben we ook de aankondiging van ABC-14, de Apicentrische 
BijenteeltCursus 2014. Van zodra de aankondiging gepubliceerd wordt op 
http://hapicultuur.be/nl/imkercursus.html (ongeveer gelijktijdig met het verzenden van 
deze nieuwsbrief) kan er worden ingeschreven. Deze cursus wordt georganiseerd door 
vzw De Gouden Bron. Wie interesse heeft in andere activiteiten van De Gouden Bron kan 
zich via de contactpagina inschrijven voor hun nieuwsbrief. 

Er zijn nog cursussen dit jaar die onder de noemer 'apicentrische bijenteelt' vallen: 

* In Kortessem en omgeving is er een groep mensen ('een bijenfamilie') die vanaf het 
voorjaar samen leren natuurlijk imkeren met Warré-kasten onder begeleiding van Annick 
Marteaux. Er kan nog aangesloten worden ! 

Meer info bij Domi Meys (domisesamstraat(at)hotmail(punt)com) om aan te melden, 

of bij Annick Marteaux (annick_marteaux(at)hotmail(punt)com) voor info over de cursus. 

* Ook Ruben Joos van BeeYourself organiseert cursussen natuurlijk imkeren. De 
informatie hiervoor heeft ons niet tijdig bereikt. Contacteer hem best zelf bij 
interesse. Zijn website is http://www.beeyourself.be 

 

Darren zijn belangrijk ! 

Ik vermoed dat de meeste mensen een bijenvolk zien als "een levend systeem dat honing 
produceert". Gedurende de laatste 40 tot 100 miljoen jaar evolueerde de honingbij tot 
het uiterst efficiënte en dynamische sociale insect dat we tegenwoordig kennen. Door 



enkele aanpassingen in gedragspatronen verzekerden ze zich van een uitgebreide 
genetische diversiteit. Bijvoorbeeld: de koningin paart vliegend, op enige afstand van 
haar nest en van de grond, met ongeveer een dozijn darren die zelf geruime afstand 
aflegden. Meervoudige bevruchting door "vreemdelingen" verzekert een bepaalde mate 
van heterosis - van vitaal belang voor de kracht van elke soort - en heeft zijn eigen 
selectiemechanisme voor de betrokken darren: alleen de sterkere, beter aangepaste 
darren kunnen paren. 

Een ongewone eigenschap van de honingbij, die een soort-versterkend 
concurrentievoordeel bijdraagt aan het voortplantingsmechanisme, is dat de mannelijke 
bijen geboren worden uit een onbevruchte eicel door een proces dat bekend staat als 
parthenogenese. Dit betekent dat de darren haploïde zijn, ze hebben slechts één set 
chromosomen, afkomstig van hun moeder. Evolutionair gezien wordt dus de biologische 
noodzaak van de koningin om haar genen aan toekomstige generaties door te geven, 
uitgedrukt in haar genetische investering in darren, want de werksters kunnen zich niet 
voortplanten en zijn genetisch een doodlopende weg. 

Hierdoor is het biologisch en logisch legitiem om een bijenvolk te zien als "een levend 
systeem voor het produceren van vruchtbare, gezonde darren met het oog op het 
bestendigen van de soort door het verspreiden van de genen van de beste koninginnen". 

Als we het op deze manier bekijken, krijgen we in vergelijking met het conventionele 
standpunt een totaal ander perspectief. We zien dan dat nectar, honing en stuifmeel 
gewoon als brandstof dienen voor dit systeem, en de werkbijen dienen de behoeften van 
de koningin en voeren alle noodzakelijke taken uit om de goede werking van de kolonie te 
verzekeren. Dit alles met als uiteindelijke doel het produceren van hoge kwaliteit darren, 
die de genen van hun moeder zullen vervoeren naar maagdelijke koninginnen uit andere 
verre kolonies. Nu kunnen we speculeren over de biologische impulsen die ervoor zorgen 
dat darren op bepaalde tijden worden aangemaakt en op andere momenten worden 
buitengegooid of gedood. We kunnen het mechanisme overwegen dat het aantal darren 
bepaalt, en onderzoeken welke andere functies zij hebben binnen het volk, zoals het 
verwarmen van het broednest. We kunnen ons voorstellen hoe darren hun weg kunnen 
vinden naar de verzamelplaatsen, waar ze wachten op jonge koninginnen. Er is veel dat we 
nog niet weten en misschien zullen we het nooit volledig begrijpen. 

Een belangrijk aspect van deze manier van kijken naar bijenvolken is dat het veel van de 
praktijken van de "moderne bijenteelt" - en daarmee bedoel ik na 1850 - in vraag stelt. 
Imkerpraktijken die sinds Langstroth vooral gericht waren op de productie van honing. 
Vanuit het standpunt van ons evolutionaire model, zijn vele moderne praktijken 
doorgevoerd met het specifieke doel van het onderdrukken van de darren. Dit gaat 
rechtstreeks in tegen de evolutionaire belangen van de koninginnen. 

Ter ondersteuning hiervan kunnen we de uitvinding van waswafels aanhalen, die ingezet 
worden met het specifieke doel de bijenvolken aan te moedigen het maximum aantal 
werksters en het minimum aantal darren te maken. Ook de praktijk om ramen dichter bij 
elkaar te zetten heeft hiermee te maken: hierdoor laten we enkel ruimte voor 
werkstercellen en worden de darrencellen naar de buitenkant gedwongen. Meer recent, 
kunnen we de aanmoediging van bepaalde kringen veroordelen om darrenbroed te 
verwijderen met de bedoeling van het verminderen van de populatie van Varroa 
destructor in onze bijenkasten. We kunnen dan wel in staat zijn om een groot gedeelte 



van de mijten te vangen hierdoor, maar een van de gevolgen hiervan is dat de Varroa zich 
dan terug meer richt op het werksterbroed, waardoor toekomstige generaties bijen 
sterker beschadigd worden. Het natuurlijke percentage darren aanhouden zal dus om 
allerlei redenen bijdragen aan gezonde vitale bijen. 

Er is ook de sterilisatie van houtwerk en het gebruik van kunststof zodat de kasten 
relatief vrij zijn van de andere kleine dieren die geëvolueerd zijn om in boomholtes met 
bijen samen te leven. We ontdekken net dat sommige van deze beestjes misschien wel dé 
oplossing zijn om ziekten en plagen in te perken. Betekenisvol zijn bijvoorbeeld de 
experimenten met de Stratiolaelaps scimitus, mijten die zeer succesvol blijken in het 
beheersen van Varroa. Ik vermoed dat de nederige oorworm en de houtluis ook een rol 
spelen. 

Het bijna universeel gebruik van miticiden in de afgelopen decennia heeft onze 
bijenvolken veranderd van modellen van biodiversiteit in steriele monoculturen, ten koste 
van een groot aantal gisten, schimmels en insecten. Naar hun functies en interacties 
kunnen we nu alleen maar gissen. Wie weet welke schade de pyrethroïden en 
neonicotinoïden, op grote schaal gebruikt in ons giftige landbouwsysteem, reeds hebben 
toegebracht, niet alleen aan de bijen maar vooral aan de bodem die al het leven voedt en 
ondersteunt. 

Het lijkt mij dat de geschiedenis van de moderne bijenteelt vol staat met voorbeelden 
van anti-darren gedrag door imkers, in directe tegenspraak met de behoeften en 
instincten van de koningin. Conventionele imkers kunnen soms erg lyrisch zijn over hun 
liefde en toewijding voor hun beschermelingen. Maar in feite ontkennen zij de wensen 
van de bijen door hun inspanningen te concentreren op de brandstof van dit ingewikkelde 
levende systeem, in plaats van het werkelijke doel: de productie van darren van hoge 
kwaliteit, zonder welke Apis mellifera zeker gedoemd is te verdwijnen. 

Apicentrische imkers werken (met hun focus op het creëren van zo-natuurlijk-mogelijke 
omgevingen, kasten en methodes) in overeenstemming met de wensen van hun 
koninginnen. Hun strategie is in de eerste plaats gericht op overleven. Zij zijn het beste 
geplaatst om de toekomst van de soort te helpen verzekeren, zolang ze niet toegeven 
aan 'moderne' tendensen. 

 

ABC-14 

Jaarcursus Apicentrische Bijenteelt 2014 

Het was niet zo eenvoudig, maar het is dan toch gelukt om een jaarcursus apicentrische 
bijenteelt te organiseren voor 2014. We hebben geprobeerd om deze cursus te laten 
subsidiëren door de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling. Voorlopig is dit nog niet 
helemaal rond, maar het Vormingscentrum van het Informatiecentrum voor Bijenteelt 
heeft voor deze cursus 40 extra lesuren aangevraagd. Omdat we nu niet weten of we die 



effectief gaan krijgen (de beslissing daarover gebeurt in februari) vragen we wel een 
deelnameprijs. 

Apicentrische Bijenteelt is geen strikte imkermethode, maar wel een ruim kader dat 
gebaseerd is op de specifieke behoeften van de honingbij. Alle mogelijke handelingen 
worden getoetst aan hun bij-vriendelijkheid en zinvolheid. Onze duurzame lange-termijn 
strategie is er op gericht gezonde, vitale en plaatselijk aangepaste bijen ("landbijen") te 
telen als onderdeel van de conservatie van de honingbij. 

Deelnemers kunnen meteen beginnen imkeren, en worden gedurende een jaar in de 
praktijk begeleid. 

Op het programma staat onder meer: 

• Observatie: signalen herkennen en opvolgen 
• Bijen eten geven: planning van het drachtgebied 
• Varroa: bestrijden of niet; waarom en hoe 
• Gezondheid: hoe bijen helpen 
• Natuurlijke dynamiek van het bijenvolk als super-organisme 
• Principes en ethische motivatie van apicentrisch imkeren 
• Conservatie-strategie 
• Wetgeving 

Prijs: 100 € per persoon 

Hierin is inbegrepen: 

• 7 lesdagen 
• een uitgebreid cursusboek (pdf) en een enorm pakket informatie ter zake, 
• permanente begeleiding en bijstand (via telefoon, email of het forum op 

http://hapicultuur.be/nl/forum.html) 

Imkermateriaal, bijenkast en bijenvolk zijn niet in de prijs inbegrepen. 

Er zijn 2 groepen, in Lokeren en in Oelegem. 

Inschrijven kan via http://hapicultuur.be/nl/imkercursus.html 

Meer informatie bij lesgever Luc Pintens: info(at)hapicultuur(punt)be 

 

!


