
De echte prijs van honing      Torben Schiffer

Soortenbescherming voor honingbijen.


Dit artikel gaat over de bescherming van en omgang me 
honingbijen en wilde bijen, die op grond van hun bestuivings werk 
een onschatbarere bijdrage leveren  aan ons ecosysteem. 

Zo ontstonden de hoger ontwikkelde bloeiende planten 120 miljoen jaren 
geleden samen met hun bestuivers, de solitaire bijen 

Met de verschijning van de ‘statenvormende’ honingbijen zo’n 45 miljoen jaren 
geleden ontstonden ook talrijke bloeiende planten, die door de vorming van 
vruchten levensvoorwaarden  voor tal van andere soorten schiepen. De sleutel/gat 
relatie tussen de bloeiende planten en de bijen houdt tot op de dag van vandaag 
ons eco-systeem in belangrijke mate overeind.

De bescherming van soorten (bijen en andere insecten, red.) is dan ook veruit 
belangrijker dan de imkerij die zich op de economische ‘uitbuiting’ van honingbijen 
concentreert met al haar  behandel methoden en werkwijzen.

Ondertussen bedreigt de imkerij niet alleen het voortbestaan van de honingbij zelf, 
zij onttrekt in Duitsland aan het cultuurlandschap alleen ieder jaar 100.000 ton aan 
nectar om daar uiteindelijk minder dan 30.000 ton honing uit te oogsten.

(deze getallen kan ik gezien de verderop in dit artikel gebruikte gegevens niet plaatsen; noot v.d.vertaler) 

Opvallender wijze beklagen vele imkers zich over de geringe dracht en betreuren 
zij het geen alternatief te hebben voor  de dieronvriendelijke behandeling van hun 
bijen met zuren, darrenraat uitsnijden en soortgelijke  ingrepen om de populaties 
van de varroa mijten in te dammen.

Dat de gangbare imker methoden deze nevenverschijnselen zelf voortbrengen en 
op de langere termijn gezien zelfs het voortbestaan van de soort bedreigen schijnt 
tot velen niet door te dringen, laat staan tot discussie te leiden. De 
verantwoordelijken van dier gezondheids instanties gaan een open discussie op de 
werkvloer meestal uit de weg. Desalniettemin zullen wij de komende jaren niet 
ophouden deze discussie te voeren; dat zijn wij niet alleen aan de bijen 
verschuldigd maar ook aan de toekomstige generaties. Willen wij de aarde en het 
ons omringende ecosysteem voor de komende generaties behouden dan 
ontkomen wij op vele terreinen niet aan een paradigmaverandering. Ook in de 
imkerij! Het wordt tijd  het ‘zorg voor de bij’ imago  van de gevestigde imker lobby  
op strikt zakelijke gronden te  toetsen aan de realiteit.

Het moet in de openbaarheid worden gebracht hoe de bijen in de moderne imkerij 
worden behandeld. Van het overleven van deze allerbelangrijkste insectensoort zijn 
wij allen afhankelijk. Wij maken allen deel uit van dit ecosysteem.




Ook de imker, man of vrouw, heeft recht op kennis van de alternatieven voor de 
gangbare imker praktijk, Velen gaat het in ’t geheel niet zo om de honing als wel 
om de bijen zelf.


Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling de imkers persoonlijk te bekritiseren of te 
veroordelen! Ik heb het over statistische gegevens, bedrijfsmethoden, teelt en 
selectie criteria en hun betekenis. Over hun uitwerking op de bijen en de 
omgeving. Ik spreek over  fouten die systematisch gemaakt worden. Foute 
concepten en lobby’s. 

Van ‘wijzen met het vingertje’ en ‘op de man spelen’ houd ik mij verre. Ik heb 
talrijke voordrachten in heel Europa gehouden, alle voor  vaklieden. De mensen tot 
wie ik mij richtte willen in meerderheid het beste voor hun bijen en hen in leven 
houden. Tegelijkertijd lijdt diezelfde meerderheid onder de door hen  gevoerde 
werkwijzen, terwijl de bijen zich bevinden in een toestand van chronische patiënten 
die van geneesmiddelen afhankelijk zijn. Stopt de medicatie dan sterven de dieren 
in groten getale. De bestaande behandeling tegen de varroamijt (3 gangen menu) 
is voor veel empathische  mensen een beproeving. Veel aankomende imkers 
stappen om die reden uit de cursus en zij die deze volbrengen dragen vaak 
blijvend  een onbestemd onprettig gevoel met zich mee.


Al die idealistisch gemotiveerde dier- en soorten-beschermers die oorspronkelijk 
iets goeds voor de bijen en de natuur wilden doen zien zich uiteindelijk door het 
establishment van de keuze beroofd of ze op een intensieve wijze nuttigheids 
dieren willen houden met de daar aan verbonden bijwerkingen of eenvoudig iets 
goeds willen doen voor de bijen en de natuur. Immers de moderne imkerij met haar 
raampjes, talrijke manipulaties, teelten en standaardiseringen wordt algemeen als 
de enige vorm van bijenhouden gepropageerd en onderwezen. Op deze wijze 
veroorzaakt zij eerst talrijke problemen die daarna met medicamenten behandeld 
moeten worden.


Uiteindelijk gaat het niet om de bijen maar om de ‘zaken’. De imkersverenigingen 
willen leden werven. Bijenhuizen  gereedschappen en andere bijen-artikelen 
verkopen. Koninginnetelers willen superbijen verkopen. De farmaceutische 
industrie  haar bijen geneesmiddelen en zelfs de Bijenonderzoeks instituten krijgen 
hun onderzoeksgelden  om de talrijke problemen rond de honingbijen te 
onderzoeken en oplossingen te presenteren. Allen verdienen geld in het huidige 
systeem. Uiteindelijk beslist een handje vol  over inhoud van bijencursussen en 
dientengevolge over de omgangswijze met bijen in de imkerij.

De bestaande voorschriften gaan echter al jaren aan de actuele tijdgeest voorbij en 
kunnen doorgaans als lobbyisme worden aangemerkt.


Een analogie: Wanneer ik als dierenliefhebber kippen zou willen houden, dan laat ik 
mij niet aanpraten dat ik een opleiding in de intensieve veehouderij moet volgen; 
dan heb ik ook al de voor deze bedrijfsvorm noodzakelijke uitrusting niet nodig. 
Prop ik de dieren niet dicht op elkaar in een kooi en bestrijdt met medicamenten 
de ziekten die zij op deze manier onvermijdelijk gaan op lopen.




Zijn er dan werkelijk alternatieven? Natuurlijk! De moderne imkerij is een probleem 
van de nieuwe tijd. In historische context is de huidige imkerij  een knipperen van 
het oog in de duizenden  jaren oude geschiedenis van de bij.


De huidige problemen van de intensieve vee-houderij zijn allerminst verrassend. Zij 
werden reeds meer dan 70 jaar geleden door Johan Thür beschreven.  Toen werd 
ook al uitdrukkelijk voor de huidige werkwijzen en hun bijwerkingen 
gewaarschuwd. Alle destijds gedane voorspellingen zijn inmiddels opgetreden.

 ( Buch: „Bienenzucht – naturgerecht, einfach und erfolgssicher“, Teil 1, Johann Thür) 

Een van de belangrijkste soorten op aarde  wordt in de intensieve 
met medicamenten ondersteunde veeteelt gemonopoliseerd. 

Hoe kon het zo ver komen? Allereerst ging het er altijd al om de efficiency en de 
opbrengst te verhogen. Op dit punt heeft de imkerij de laatste decennia 
fabelachtige vooruitgang geboekt. Oogstte een imker enkele decennia geleden  
gemiddeld 10 tot 15 kg, vandaag de dag is dat 40 tot 60 kg. en vaak nog meer.

Dit kon worden bereikt door de bijen onder te brengen in grotere kasten of 
makkelijk door stapelen uit te breiden z.g. magazijn kasten, type spaarkast en de 
daarbij behorende imker praktijken die niets meer met de natuurlijke en 
soortgebonden levenswijze van bijen in boomholtes  van doen hebben.


Ook anderszins heeft de mensheid in de laatste 75 jaar de aarde ingrijpend 
veranderd. Na WOII woonden er 2,3 miljard mensen tegenover de huidige 
wereldbevolking die de 8 miljard nadert. Toen lagen grote delen van Europa in 
puin. Voor de wederopbouw was hout als bouwmateriaal benodigd. Zelfs de 
herstelbetalingen aan de overwinnaars moesten deels in hout gedaan worden.

Zo werden 10 tot 15 maal meer bomen gekapt als aangeplant konden worden.

Veel voor dierlijke bewoning geschikte bomen vielen hieraan ten offer. Heden ten 
dage zijn zo goed als alle dieren die zich in de loop van hun evolutie aan het leven 
in bomen hebben aangepast zeldzaam geworden of staan reeds op de rode lijst.


We zien twee bewegingen in correlatie met elkaar. De ene kan als een 
industrialisering 2.0 betiteld worden, bestaande uit een explosieve bevolking groei. 
Hoger, sneller, verder, efficiënter….. Deze filosofie werd ook op de bijen  
losgelaten. De andere beweging kenmerkt zich op alle gebied door een roofbouw 
op de natuur.


Door de grootschalige vermindering van boomholtes verdween ook significant de 
natuurlijke balans in de vorm van een overwegend deel van de genenpool van de 
honingbijen in de vrije natuur. Hierdoor vervalt aan de imkerij de facto het 
monopolie op een van de belangrijkste soorten op aarde.


Terwijl bij elkaar ongeveer 570 soorten wilde bijen onder strenge soorten-
beschermings maatregelen vallen wordt aan de honingbij deze bescherming 
onrechtmatig onthouden.




Toen deze uitsluiting in de wetgeving werd opgenomen bestond er geen enkel 
wetenschappelijk onderzoek waarop deze kon worden gegrond. In tegendeel 
tonen nieuwe onderzoeken aan dat de honingbijen ook in onze bossen niet 
uitgestorven zijn en bovenal dat zij geen deel hebben aan de systemische ziekten 
als vuilbroed, varroatose, Nosema etc. Dit laatste weerspiegelt zich ook in de 
talrijke in dit kader gedane wetenschappelijke onderzoeken.


De “bijvangst” van de imkerij, tot voor kort een ongeziene 
omgevings calamiteit  

De natuurbschermingsorganisaties hebben de bescherming van de honingbij ten 
onrechte uit het zicht verloren, daar de huidige vorm van hoog-efficiente imkerij  
aan talrijke bedreigde soorten de van levensbelang zijnde nectar onttrekt.

De juiste omvang hiervan is van veel factoren, zoals afstand (tot de dracht), 
opstelling,  kast-type en -volume, weersomstandigheden etc. afhankelijk en 
daardoor moeilijk te berekenen.

Als voorbeeld dienende berekeningen, die op bekende wetenschappelijke 
gegevens berusten tonen de historisch gezien geheel nieuwe en tot voor kort 
onbekende roofbouw door de, algemeen als zonder alternatief geziene, gangbare 
imkerij.( intensieve veehouderij)


Professor Jürgen Tautz berekende uit het energieverbruik in het volk de 
energiewaarde van de honing, zowel als het aantal vluchten dat een bijenvolk in 
een Zanderkast ( te vergelijken met onze spaarkast) per jaar tot 300 kg honing 
produceert. Hiervan dient het overgrote deel als brandstof voor de 
warmtehuishouding. Nemen we in onze berekening aan dat 50 kg honing door de 
imker wordt geoogst dan gaat dus 250 kg verloren.


De bruto energie die, voor de imker onopgemerkt, door de bijen ten behoeve van 
de temperatuur en de ratenbouw wordt verbrand kan ook weer in nectar worden 
omgerekend. Voor een kilo honing is  naar gelang het suikergehalte 3 tot 4 liter 
nectar benodigd. Hieruit volgt dat een conventioneel gehouden bijenvolk per 
zomer 750 tot 1000 liter nectar verbruikt , alleen om de levensnoodzakelijke 
warmte en de raatbouw in de grote kasten te realiseren.

Voor de 900.000 bijenvolken die op deze wijze in Duitsland worden gehouden 
betekent dat tussen 675.000 en 900.000 ton nectar die wij per jaar aan de natuur 
onttrekken. Zelfs wanneer we de bruto energievraag met de helft verminderen gaat 
het nog steeds om de enorme hoeveelheid van ca. 450.00 ton (450 miljoen kilo) 
per jaar en dat alleen in Duitsland.


Een ongemakkelijke waarheid 

Hoe veel duizenden tonnen aan wilde bijenpopulaties (biomassa) zouden er met de 
in de moderne imkerij verbruikte hoeveelheden nectar kunnen ontstaan. Hoeveel 
soorten van de tweede en derde orde zouden van dit overschot kunnen leven?

De “bijvangst” van de moderne imkerij onttrekt aan het ecosysteem van ons 
kultuurlandschap ongetwijfeld een groot deel van de nectar die gedurende 



miljoenen jaren ter beschikking stond van de gezamenlijke diversiteit aan 
bestuivingsinsecten  en de op hen opgebouwde voedingsketen.

Uiteindelijk produceren de vele bloeiende planten vanuit hun ontwikkelings-
geschiedenis gezien hun nectar niet opdat de mensen die grootschalig met behulp

van een alom tegenwoordige sterk geïntensifieerde massale veehouderij in potjes 
honing omzetten. Ironisch is daar bij dat het overgrote deel moet worden verbruikt 
ter compensatie van de gevolgen van de verkeerde huisvesting. De daarbij aan de 
omgeving ontnomen plantenenergie in de vorm van nectar wreekt zich onmiddellijk 
in de hoeveelheden van talrijke insecten, vogels, vleermuizen. hoornaars en andere 
soorten die voor hun voeding op nectar zijn aangewezen.

De aan het kultuurlandschap onttrokken nectar/honing hoeveelheid beïnvloed in 
sterke mate deze gevoelige balans. Dit natuurgegeven gebaseerd op basale kennis 
is eenvoudig natrekbaar. Vandaag de dag gelden deze principes nog veel meer 
dan vroeger ten gevolge van de intensieve landbouw, pesticiden, weggevallen 
levensruimten en bloeiende oppervlakten in het landschap en niet te vergeten: de 
klimaatverandering.


Interessant genoeg komt de werkgemeenschap van het instituut voor 
bijenonderzoek (in Duitsland) tot de erkenning dat er geen aanwijsbare nectar-
concurrentie  tussen wilde bijen en honingbijen bestaat:


Nieuw onderzoek constateert dat de aanwezigheid van honingbijen de 
aanwezigheid van wilde bijen niet in gevaar brengt. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat honingbijen, tenminste in hun oorspronkelijk verspreidingsgebied geen 
gevaar voor wilde bijen betekenen. In deze natuurlijke verspreidingsgebieden kan 
uitgegaan worden van een evolutionair tot stand gekomen coëxistentie tussen 
honingbijen en wilde bijen. 

In het bijzonder de laatste zin toont dat hedendaagse aspecten als landgebruik en 
imkerpraktijken niet in deze uitspraken worden betrokken.


De hier getoonde interpretaties laten zien dat wetenschap niet zo zeer het weten 
dient als wel er toe leiden kan dat het gezonde mensenverstand gerelativeerd 
wordt.  

Hoeveel hectaren wilde bloemenweiden moeten wij aanplanten om 
honderduizenden tonnen nectar te compenseren? Wanneer het landschap 
‘afgegraasd’ is wordt de honingbijen suikerwater gevoerd, maar wat gebeurt er 
met de wilde bijen? In enkele regio’s in Duitsland tekende zich een vermindering  
van 75% aan vliegende insecten af (biomssa), gemeten over de laatste 30 jaar. Van 
de landelijke ca. 570 inheemse bijensoorten staat ongeveer de helft op de rode lijst 
en ca. 40 soorten zijn inmiddels uitgestorven.  Een zo goed als absurde situatie 
wanneer je bedenkt dat de enorme bestuiving arbeid van de honingbijen de 
hoeveelheid bloeiende planten gedurende 45 miljoen jaren positief heeft beïnvloed 
en daarmede de diversiteit en de hoeveelheid van diverse bestuivende insecten en 
andere soorten van hogere orden heeft gediend.




De energiebehoefte en schaarste aan nectar is een kunstmatig 
veroorzaakt probleem van de moderne imkerpraktijken en vreemd 
aan het wezen van de bij. 

Bijenvolken behoren tot de levenssfeer van het bos. Dat heeft voor hen meerdere 
voordelen. Iedere boom verdampt (Ieder naar zijn grootte) enkele honderden liters 
water per dag en zorgt daarmee voor een stabiel microklimaat in het bos. De 
pieken in de dagtemperatuur worden daardoor afgevlakt. Daar bovenop beschermt 
het bladerdak de boomholte voor directe zonnestralen, wind en neerslag. Ook 
zorgt de boomholte normalerwijze door haar geringe binnendiameter, massieve 
wanden  en de bijzondere energie sparende en fysieke eigenschappen van het 
hout voor een stabiel binnenklimaat.

Dunwandige houten kasten kunnen niet tippen aan deze klimaat eigenschappen. 
Daarvoor zijn de dikte en structuur van massief hout benodigd.

Boek: „Evolution der Bienenhaltung – Artenschutz für Honigbienen“, Torben Schiffer, Ulmer Verlag. 

Twee andere factoren zijn eveneens belangrijk. In de eerste plaats het feit dat 
Thomas Seeley in zijn onderzoeken kon aantonen dat bijenvolken  steeds 
boomholtes kiezen bij de keuze voor hun behuizing. In de tweede plaats bleek uit 
zijn onderzoek dat bijenvolken aan boomholtes met een volume van 30 tot 60 liter 
de voorkeur geven. Deze voorkeuren zijn het uiteindelijke gevolg van miljoenen 
jaren lang aanhoudende natuurlijke evolutie. Bijenvolken die laag bij de grond 
gelegen ruimten betrokken vielen aan de natuurlijke selectie ten offer, net als die 
welke  te grote ruimtes kozen.

Laag bij de grond en een groot volume zijn dus selectie factoren die, ook in 
oertijden meestal niet overleefd werden. In de huidige imkerij worden echter 
regelmatig kasten met volumes tot wel 200 liter gebruikt. Bovendien zet men de 
kasten op of dicht bij de grond. Open en bloot aan alle weersomstandigheden 
overgeleverd.

De laag geplaatste kasten staan behalve aan vochtigheid in de binnenruimte bloot 
aan de invloed van de in de aarde levende afbraak organismen zoals schimmels en 
bacteriën, die organisch materiaal afbreken en hun sporen de lucht in sturen. 
Daarom bevinden zich op onze breedtes geen statenvormende insecten die in 
wakende toestand op hun voedselvoorraad in de grond overwinteren. Dat de bijen 
miljoenen jaren lang afhankelijk van hun voorraden in wakende toestand 
overwinteren konden komt doordat ze ver van de grond leefden in hun 
antibiotische van propolis geur doortrokken omgeving, in boomholtes, beschermd 
tegen schadelijke organismen  en weersinvloeden.


citaat:

De raat is sinds de bijen-oorsprong in de holle boomstam zowel als later in de 
korven aan de wanden vastgebouwd. Iedere straat vormt een gesloten ruimte, als 
een kamer; in de winter  kan daardoor de warmte van de wintertros niet door de 
vele tussenruimtes zoals tussen raampjes en kastwanden wegstromen. 
Warmteverlies, tocht, condensvorming  worden vermeden wat weer leidt tot minder 
honingverbruik. 



(….) Duidelijk is hiermee aangetoond dat zelfs in de best uitgedachte en nog zo 
dikwandige kast het volk niet gedijen kan wanneer straatgewijs de nestgeurwarmte-
binding niet gerealiseerd kan worden. 
(“Die Bienenzucht” - Johann Thür 1936) 

De standplaats heeft een niet te onderschatten invloed op de benodigde 
basisenergie en daarmee op het welzijn van het volk als geheel.

In de stad kan op een mooie zomerdag de temperaturen tot wel 10º C. hoger zijn 
dan op het platte land. In het bos zijn de klimaatomstandigheden nog 4ºC lager. 
Een bijenvolk van de stadsimker op een voor weersinvloeden beschutte 
standplaats moet op een normale zomerse dag een temperatuurverschil van 14ºC 
met een natuurlijk in het bos levend volk ondergaan.

In de praktijk liggen deze temperatuursverschillen nog beduidend hoger  daar in de 
stad de meeste bijenkasten in de open lucht staan en ook nog direct op het platte 
dak, overgeleverd aan wind en zon. Door het grote volume, de relatief dunne 
wanden, ongeëigende bouw zoals grote spleetvormige vliegopening, gaasbodem, 
vlakke wanden,  grote doorsneden met rechte hoeken in de binnenruimte enz. zijn 
de bijen voortdurend bezig temperatuursverschillen te vereffenen. De hiervoor 
benodigde energie komt uiteindelijk uit de nectar.


De algemeen verbreide intensieve imkerij is historisch gezien een nieuwigheid.

Tot voor enkele tienrallen jaren ( m.i. wel wat langer geleden. noot van vertaler )werden 
bijenvolken overwegend in, uit een enkele ruimte bestaande,  korven gehouden. 
Deze werden in de beschutting van een bijenstand opgesteld en verbruikten 
slechts een kleine hoeveelheid energie in vergelijking tot de thans algemeen in 
gebruikt zijnde kasten.


Recent onderzoek wijst uit dat een in een boomholte levend volk , in vergelijking 
tot een volk in een standaard kast per jaar minder dan  een tiende deel van de 
energie benodigd . Omgekeerd betekent dat dat een bijenvolk in de moderne 
imkerij het nectar verbruik van tien natuurlijke in bomen wonende volken 
overschrijdt. Zouden alle volken naar hun werkelijke aard worden gehouden dan 
konden alleen al in Duitsland  enkele honderdduizenden tonnen aan nectar aan 
bedreigde insecten ten goede komen.


Hierbij komt nog dat op veel plaatsen een te hoge bijendichtheid bestaat. In het 
bijzonder de hype van de stadsimkerij  leidde er toe dat bijvoorbeeld in een stad 
als Berlijn een dichtheid van 7 volken per km2 bestaat. Gehouden in grote kasten 
is tot in het ergste geval 1000 liter nectar (per volk) als basis energiebehoefte 
benodigd .Daar deze hoeveelheden ook in de stad niet te vinden zijn moet er na de 
bloeifase in de zomer met suikerwater nood-voeding worden verstrekt om te 
voorkomen dat de bijen verhongeren. Tevens wonen er 300 soorten wilde bijen in 
de hoofdstad (Berlijn) waarvan 3/4 met de dood worden bedreigd. De voeding-
concurentie die door het moderne honingbijenhouden in veel gebieden ontstaat 
zorgt er o.a. voor dat reeds in juni dode hommels onder de lindebomen in de stad 
kunnen worden gevonden. Des ondanks wordt de uitverkoop der soorten onder de 
dekmantel van “een goede daad voor de bijen” verder doorgezet. Start-up 
ondernemingen als “There is a bee on the roof”, “Bee-Rent” of verenigingen als 



“de stadsbijen” werken ondertussen samen  met bedrijven die deze dier-
onvriendelijke werkwijzen in het soortenvreemde levensgebied van de stad 
financieel  ondersteunen.


De imkerij is  veehouderij en geen programma voor bedreigde 
diersoorten. 

In de imkerij gaat het primair om de zo efficiënt mogelijke uitbuiting van de 
arbeidskracht van de bijen, ter winning van hun producten. Daartoe worden 
geldende internationale criteria voor dierenwelzijn (de 5 vrijheden der dieren) zowel 
als de geldende dierbeschermingswetgeving  in de huidige imkerij gebroken. Zo 
worden talrijke met uitsterven bedreigde soorten verder in de hoek gedrukt.


Deze problematiek wordt door de doelgerichte propaganda van verenigingen als 
“Mellifera” versterkt. Hier worden begrippen als “ imkeren naar het wezen van de 
bij” gebruikt  zonder echter het wezen van de Bij substantieel recht te doen. Op 
deze wijze trekt de vereniging idealistisch gemotiveerde mensen aan die eigenlijk 
iets goeds voor de bijen en de natuur willen doen en hevelt deze over naar de 
monoculturele opleiding van de intensieve veehouderij. Uiteindelijk worden de 
bijen bij Mellifera net zo wezensvreemd gehouden als bij andere verenigingen. Ook 
hier ontkomen de dieren niet aan de kwalijke behandelingen met zuren en 
soortgelijke middelen. De bijwerkingen van het als “wezensmatig” gepropageerde  
houden van nuttigheids dieren zijn echt niet van die van de gangbare imkerij te 
onderscheiden. Tegelijker tijd mankeert het zichtbaar aan begrip voor de kleine 
dingen zoals een adequate behuizing of voor het feit dat alle warmte-energie die 
naar de omgeving verloren gaat door de bijen zelf gecompenseerd moet worden.


Een honingbij kan in de loop van haar leven slechts een heel kleine hoeveelheid 
nectar binnen brengen, totdat haar lichaam i.e. haar vleugels versleten zijn.

Uit de berekeningen van prof. Tautz blijkt dat een bij, als haalbij, ongeveer 2 gram 
honing verzamelen kan. De voorraden kunnen daarmee voorbeeldig in bijenlevens 
worden omgerekend net als het energieverlies van de behuizing zelf.  De bijen 
moeten hun broedkringloop aanpassen aan het energieverlies van de behuizing en 
de daarmee samenhangende slijtage van de haalbijen. 


Een verhoogd energie-verlies, of -overschot wordt dienovereenkomstig betaald 
met de levens van de haalbijen  dat toch al kort is. De inspanning voor deze 
compensatie door het volk in grote kasten verbruikt niet alleen een groot deel van 
de basis-energie voor temperatuur, broed en raatbouw maar heeft ook een 
duidelijk aangepast vergroot broednest ( en daarmee varroamijten reproductie) tot 
gevolg. Het bepaalt derhalve in hoge mate het welzijn van het volk.


Energie vretende kasten in badkuip formaat zijn zo bezien in vergelijking tot 
boomholtes niet overeenkomend met de soort of het wezen van de bij. Dan 
worden ze ook nog van minderwaardig triplex in de bouwmarkt verkocht met een 
bijgevoegde aanbeveling van het bestuur van “Mellifera” en omschreven als 
“artgerechte Bienenhaltung für den Selbstversorger.”




Dat is niet alleen onwaar maar zou  consumentenbedrog moeten worden 
genoemd.


Het streven der vereniging zich naar buiten een air van soortenbescherming te 
geven is tekenend voor de, van de natuurlijke behoeften van de honingbij 
losgeraakte, op zichzelf georiënteerde verenigingspolitiek . Het begrip 
“wesensgemäss”  is hier helaas als woord verworden tot een lege huls. Toch 
verheugd zij zich in een grote populariteit  en wordt overwegend als een 
kwaliteitskenmerk gezien en met bijzondere bij-vriendelijkheid geassocieerd.  


Toch moet hier duidelijk verschil worden gemaakt tussen het bestuur en de basis 
van de vereniging. Een bijenvolk bestaat ook niet alleen uit de koningin met haar 
entourage. 

De talrijke imkers van de vereniging tonen  een voortdurend en open zoeken naar 
verbeteringen van hun imkerpraktijk, gedreven door het besef van het leiden van 
de bijen in de huidige toestand. Een ‘doorgaan als vroeger’ kan niet meer. Het 
streven van de leden aan de basis staat zodoende vaak lijnrecht tegenover die van 
het bestuur dat in wollige taal de bestaande toestand verklaart. Daarenboven 
worden de gevestigde werkwijzen en kast-keuze niet bediscussieerd. In plaats 
daarvan waarschuwt men tegen de behandelingsvrijheid (tegen varroa) en 
blokkeert uiteindelijk de evolutie van de honingbij.


Wanneer wij de bijen zo lief hebben, wanneer het ons werkelijk zo 
om de bijen gaat, waarom houden we ze dan onder zulke soort-
vreemde en tegen het dierenrecht ingaande omstandigheden? 

Alleen al het onderbrengen in kasten beschrijft heel nauwkeurig het nut van deze 
geometrische vorm: Het gaat heel misleidend daarom, de bijen uit te buiten en 
daarvoor kasten te maken. Niets aan deze kasten is voor de bijen ontworpen. Zij 
dienen uitsluitend de meest eenvoudige methoden en manipulaties ter 
onderdrukking van de natuurlijke levenswijze van de bijen. De kasten zijn 
ontworpen en er op gericht als  een productiemachine te  functioneren . Een kast 
is zodoende direct te vergelijken met de intensieve veehouderij, zoals bijv. varkens 
of koeien. Hierbij komen de gebruikelijke imkerpraktijken als : ruimte geven, ramen 
met kunstraat, zwermverhindering , voorweggenomen zwermen, gedwongen 
verenigingen van volken, wat er toe geleid heeft dat een efficiëntie verhoging 
zonder weerga kon worden bereikt. Hier wil ik graag de tekst van Georg Peukert:  
“Bienen in Not oder haben wie die falschen Imkermethoden” aanbevelen.


Het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor het houden 
van nuttigheids dieren en die voor de soortenbescherming. 

Pogingen waarbij bijenvolken in kasten eenvoudigweg niet behandeld worden en 
bij bosjes sterven komen overeen met het beeld van een intensieve veehouderij 
waarin plotseling de medicatie wordt gestopt en het komende dierenleed en 
sterven wordt afgewacht. Het gaat dan niet meer om onrecht maar om 
dierenkwelling.




Dat de dieren in zo’n experiment in grote aantallen ziek worden en sterven ligt 
begrijpelijkerwijze niet aan de dieren zelf doch aan de omstandigheden onder 
welke ze moeten leven.

Volgens dit eenvoudige principe laten zich de in de gangbare imkerij systematisch 
optredende bijwerkingen niet op de in het wild levende bijen overdragen. De 
uitspraak dat geen levensvatbare volken in het wild meer kunnen bestaan daar de 
varroamijten ze zouden vernietigen toont aan dat er een reusachtig gebrek aan 
kennis bestaat over de biologie en de levenswijze van bijenvolken in boomholtes in 
het wild. Het toont bovendien op ontstellende wijze dat hier de levensomstandig-
heden van bijen in de imkerij kennelijk gelijkgesteld worden aan die in natuurlijke 
omstandigheden.

Men zou net zo goed kunnen poneren dat er geen wilde zwijnen meer kunnen zijn 
omdat hun soortgenoten in de veehouderij op een voortdurende medicatie zijn 
aangewezen.


Wanneer wij nuttigheidsdieren  van dezelfde soort in kunstmatige systemen 
houden dan hebben wij zonder twijfel ook een verantwoordelijkheid voor hen. Deze 
gaat er dan speciaal om de bijwerkingen van deze houderij te compenseren.


In deze doelgerichte ‘vee’houderij wordt elk bijenvolk met hulp van medicatie en 
bijvoedering in leven gehouden. Of de bijen de genetische informatie  bij zich 
dragen om in de natuur onafhankelijk van menselijk ingrijpen te kunnen overleven 
is daarbij volkomen irrelevant. De processen van miljoenen jaren oude natuurlijke 
selectie worden zo geëlimineerd. Een dood bijenvolk wordt gezien als  een fout van 
de imker. Het succes van het houden van deze nuttigheidsdieren wordt niet alleen 
aan de honingopbrengst afgemeten maar ook aan de overlevens ratio van de 
volken. De huisvesting, imkerpraktijken en medicatie blokkeren zo de aanpassing 
van de honingbijen aan geldende omgevingsomstandigheden. De evolutie wordt 
op deze manier net zo ’bevroren’ als de medicatie afhankelijke levenswijze.


“ Een bij zou nooit in het honingbedrijf stappen, de prijs is veel te hoog.”

Jonathan Powell, Natural Beekeeping Trust. 

In de bescherming van de soorten gaat het in tegenstelling tot de imkerij er niet om 
het houden  van  nuttigheidsdieren of om genetische zwakheden van de bijen met 
medicamenten of andere surrogaten te compenseren, dwz. volken kunstmatig voor 
eigen gewin in leven te houden en daarmee de evolutie te verhinderen. Het gaat 
niet om imkeren of uitbuiten. Het gaat er om de vele bijenzwermen en ook andere 
bewoners van holle bomen een hen passende habitat ter beschikking te stellen die 
ze door het grootschalig kappen van bossen verloren hebben. Om hen op die 
manier de beste mogelijkheden tot overleven te geven. Het gaat er om de bijen uit 
het totaal van de criteria van de gangbare imkerij te bevrijden en hen een van 
mensen onafhankelijke toekomst  mogelijk te maken. Het gaat er om de miljoenen 
jaren oude evolutionaire processen weer toe te laten en de balans van de, met de 
industriële veehouderij samengaande, gen-erosie weer te herstellen. Het sterven 
van de niet aangepaste individuen, met name de bijenvolken, is daarbij een 



volkomen natuurlijk en uiterst belangrijke evolutie factor. Natuurlijke selectie 
betekent dat alleen de best aangepaste nakomelingen overleven. 


Natuurlijke selectie in kasten? 

Een “natuurlijke” selectie in onnatuurlijke omstandigheden bestaat niet. ( de 
medicatie in de intensieve veehouderij heeft geen natuurlijke selectie tot gevolg.) 
Willen de bijen onafhankelijk van de mens kunnen overleven dan moeten wij hen 
de levensomstandigheden bieden zoals ze die sinds hun oorsprong in boomholtes 
vonden. Immers, in kasten geselecteerde volken zijn niet automatisch 
levensvatbaar in boomholtes , noch omgekeerd wilde volken in kasten. Zo is het in 
onze her-naturalisatie projecten regelmatig voorgekomen dat zwermen, die in 
kasten hun kunstraat goed uitbouwden niet tot een zinvolle raatbouw in 
boomholten kwamen en daardoor binnen enkele weken aan de natuurlijke selectie 
ten offer vielen. Op deze manier wordt de aanwezige gen-erosie door de natuur 
zelf gereinigd en verdwijnt het niet aangepaste erfdeel uit de genenpool. De 
verantwoordelijkheid van de ‘soortenbeschermer’ is daarmee een geheel andere 
dan die van de veehouder. Hij of zij onderwerpt de te beschermen dieren niet ! 
Bijen horen niet in kasten! De in de gangbare imkerij  gebruikelijke  broed-
hoeveelheden bestaan in de boomholtes niet , de noodzakelijkheid voor de bijen 
om ongelooflijke hoeveelheden honing te halen om de lege honingkamers te vullen 
of de grote energie verliezen te compenseren en de door zwermverhindering  
gegroeide varroa-populatie te bestrijden evenmin.

Het bijenleven verandert daarmee significant . Zeeën van tijd komen beschikbaar 
voor een scala van taken die hun natuurlijke, van menselijk handelen 
onafhankelijke, (over-)levenswijze bepalen. De verantwoordelijkheid van hun 
beschermers bestaat daarom uit het vinden van een vervanging voor de verloren 
gegane levensruimten in boomholtes en de daaruit voortvloeiende natuurlijke 
levenswijze te beschermen. Op deze wijze wordt net als aan het zwermen weer 
ruimte gegeven aan de natuurlijke selectie. Hiermee ontstaat een geheel natuurlijke  
dynamiek in de bijenpopulaties.

In het voorjaar van 2020 begon ik met 13 bijenvolken in ‘Alten Land’ (een groen-
gebied ten Z-W van Hamburg). Negen daarvan werden van imkers gekocht en 
opnieuw gehuisvest, vier leefden al in natuurlijke omstandigheden. Omdat nergens 
werd ingegrepen groeide de populatie tot in Augustus uit tot 36 volken. Wanneer 
tot in  komend voorjaar (2021) 22 volken sterven zou de populatie weer haar 
oorspronkelijke omvang van 13 volken hebben en daarmee stabiel zijn. Daar 
slechts de aangepaste volken overleven kunnen in het komende jaar reeds beter 
aangepaste zwermen de lege boomholten betrekken. Het op en neer gaan van de 
populatie is  natuurlijk en absoluut normaal. Alleen door dit principe heeft  zich 
sinds  de oertijden een voortdurende aanpassing aan veranderende 
levensomstandigheden voltrokken en zo wordt het langdurig voortbestaan van de 
soort gegarandeerd.


Kunstmatige teelt, onmatigheid en medicatie: institutionele 
afschaffing van de evolutie. 



Door de uitspraken van enige ‘conventionele’ bijenonderzoekers als zouden de 
honingbijen niet in gevaar zijn omdat de imker zich om hen bekommert, wordt de 
honingbij als soort verder naar de uitgang gedreven. Immers de mens grijpt naar 
eigen believen in de  45 miljoen jaar oude genenpool van de honingbijen in om de 
bijen nog ontspannener en economischer te kunnen gebruiken. Hierbij wordt er 
aan voorbij gegaan  dat iedere aan de bijen opgelegde maatregel ook wat kost. De 
in de imkerij zo gewaardeerd en nagestreefde criteria als zachtaardigheid, haaldrift, 
raatvastheid, zwermtraagheid, en gering propolis gebruik zijn er allen oorzaak van 
dat de overlevingskans van de soort onder natuurlijke omstandigheden vermindert.

Deze doelgerichte en selectieve teelt van de honingbij naar door de mens 
gewenste eigenschappen bedreigt niet alleen de soort zelf maar betekent op de 
lange duur ook een bedreiging van het gehele eco-systeem waarin wij leven en 
waarvan wij deel uitmaken.

Duizenden jaren lang bleef de biologie van de bij en haar evolutie onaangetast. 
Zelfs de ‘bijenteelt’ was voor het voortbestaan van de soort zo goed als irrelevant 
zo lang als het overwegende deel der volken zich overal vrij in de natuur bevond. 
De in de bossen levende honingbijvolken ondergaan uitsluitend de natuurlijke 
selectie en de daaraan verbonden aanpassing.


Het houden van honingbijen kan op een geschiedenis van duizenden jaren 
terugzien. Sinds mensen bijen houden voorzien zij zich aan de bron van in het wild 
levende aan de natuurlijke selectie aangepaste volken. Deze bron van vitaal , 
aangepast en overlevend erfgoed is echter zo goed als opgedroogd.


De verhouding tussen de aan de ‘veehouderij’ onderworpen volken en de in het 
wild levende is op dramatische wijze omgeslagen. 31% van de oppervlakte van 
Duitsland  (zes keer meer dan in NL, noot vertaler ) is bos, waarvan slechts 6% 
beschermd natuurgebied. In totaal komt Duitsland op een beboste oppervlakte van 
107.000 km2. Het nieuwste onderzoek toont aan dat de bijenvolken in de bossen 
allerminst uitgestorven zijn. De bijendichtheid is echter gering. Wanneer we uitgaan 
van een optimistisch geschatte bijendichtheid van één in het wild levend volk per 
km2 dan betekent dat 100.000 in het wild levende volken tegenover 900.000 
volken bij de imkers. Zo ondergaat de genenpool van deze oeroude soort niet 
langer  de wetten van de natuurlijke selectie doch die van de menselijke willekeur.


De teelt-criteria van de Duitse imkers tonen op dit punt bemerkenswaardige 
concepten van ‘rassenteelt’  of zuiverheid. Er wordt niet slechts op de bekende 
door imkers gewenste eigenschappen als honingopbrengst, zachtaardigheid, 
raatvastheid, volkgrootte  en zwermtraagheid geteelt, maar ook op esthetische 
kenmerken als tekeningen op het pantser, lengte van de beharing, vorm en kleur 
van de strepen op het achterlijf en de cubitaal index geselecteerd.

 

Bijen die niet aan de door de eigenmachtige ‘schepper’ gestelde eisen voldoen  
worden als ondeugdelijk bijenmateriaal  aan de kant gezet. De menselijke willekeur 
beslist hier of een bijenvolk levensvatbaar is en niet de eigenschap om zonder 
menselijke interventie (over)levensvatbaar te zijn. Daarbij komt dat het 
rassenconcept geheel kunstmatig is  want de natuur vraagt de bijen niet naar 



teeltnamen, kleur van de beharing of etherische criteria maar uitsluitend naar 
eigenschappen!


Hierbij een voorbeeld uit de jongste tijd: Thomas Seeley kon in zijn 
wetenschappelijke analyses aantonen dat de in het wild levende honingbijen na de 
komst van de varroamijt genetisch veranderden. De soort paste zich door 
natuurlijke selectie aan de bestaande omgevingsvoorwaarden aan. De vandaag de 
dag in de bossen rond Cornell levende honingbijen zijn niet alleen van een ander 
genotype en gedrag. Zij zijn ook van uiterlijk veranderd. De werksters hebben een 
kleinere omvang van kop en  borststuk als ook een andere vleugelvorm als de bijen 
die er voor de komst van de varroamijt leefden. ( Noot vertaler: Tomas Seeley geeft in zijn 
boek ‘The life of bees’ een uitgebreid verslag van dit onderzoek) 

Nu kan men met zekerheid aannemen dat niemand op het kortzichtige idee zou 
komen om de aan de natuurlijke selectie ten offer gevallen “oude” honingbijen met 
de maatregelen van de teelt van raszuivere bijen in leven te houden om deze zo 
voor ‘uitsterven’ te behoeden. Dat is echter precies wat er in de verenigingen van 
houders van raszuivere bijen (zwarte bij, carnica, buckfast) gebeurt. De uit biologisch en 
esthetisch oogpunt onbegrijpelijke teeltcriteria zouden, alleen al door de reeds 
gedefinieerde criteria betreffende het uiterlijk, zulke aanpassingen als bij de bijen in 
Arnot Forest niet toelaten.


De genenpool moet  dus voortdurend in beweging zijn om de bij  overlevens-
vatbaar te doen blijven en mag geenszins in algemene zin door een eenzijdig 
zuiverheid programma veranderd worden noch , zoals in de gangbare imkerij, 
geblokkeerd worden.


De door mensen veranderde ijkpunten zullen op het genetische vlak wellicht nog 
duizenden jaren aanwijsbaar zijn; toch betreft het strikt genomen slechts de 
verdichting van reeds bestaande genen (re-combinatie). Zij kunnen derhalve 
geenszins als een aanspraak op eigendom van de soort geldend gemaakt worden.

De verbreide eenzijdige beoefening van de ‘raszuivere’ teelt kan binnen de 
heersende verhoudingen geenszins juist zijn en moet dringend opnieuw overdacht 
worden. In het bijzonder op grond van het feit dat de overwegende genenpool van 
de bijen vandaag de dag in handen van de mensen ligt,  waardoor de natuurlijke 
selectie wordt verdrongen.


In deze samenhang wil ik ook benadrukken dat honingbijen wilde dieren zijn! De 
discussies, of het om gedomesticeerde huisdieren gaat of om wilde dieren, zijn 
door de actuele onderzoeken van in het wild levende overlevens vaardige  volken 
opnieuw opgelaaid. Veel te vaak hoor ik de argumentatie dat het bij de honingbijen 
nog slechts om ver doorgefokte hoge-productie bijen gaat. De samenhang moet 
zakelijk worden bekeken ! Bijen zijn er ongeveer 45 miljoen jaar. de moderne 
bijenteelt ongeveer 100 jaar. In de teelt verdichten wij bepaalde reeds aanwezige 
genen. Wij scheppen ze niet opnieuw. Zo komt het dat door de bij de voortplanting 
plaats hebbende recombinatie van genen de oorspronkelijke eigenschappen (bijv. 
afweer-eigenschappen) steeds weer doorgegeven worden. Hoe geringer het 
aandeel van de door de natuurlijke selectie  op aangepastheid  en overlevings-
capaciteit gevormde genen in de genenpool is, zo veel minder vaak treden de 



oorspronkelijke eigenschappen op. Vooral hierdoor zou de soort bij een voortgaan 
op de huidige weg de mogelijkheid om zonder menselijke hulp te overleven steeds 
verder verliezen.

Wanneer de bijen werkelijk  gedomesticeerde huisdieren zouden zijn waarom 
moeten wij dan met regelmatige tussenpozen de volken ‘inspecteren’ en hun 
levensruimte overhoop gooien? Waarom willen die bijen dan zo graag nog 
zwermen? Hoe kan het dat de ‘verkenner’ bijen nog doeltreffend geschikte  
onderkomens voor de zwermen vinden? Waarom zijn er beschermende kleding, 
rook, watervernevelaars enz. nodig om met de bijen te kunnen “werken”?

Wanneer ik ’s avonds op de bank mijn hond aai heb ik geen bedekkende of 
beschermende kleding, watersproeier of rook nodig, want de hond is zonder enige 
twijfel een gedomesticeerd huisdier. Wanneer ik het zelfde met een wolf zou 
proberen lukt me dat niet zonder een aangepaste uitrusting.


Wanneer er geen honing was vielen de bijen onder de bescherming 
van bedreigde diersoorten. 

Het grootste probleem van de honingbijen is niet de varroamijt maar de algemeen 
heersende, evolutie vernietigende, onderwerping van deze voor het ecosysteem zo 
belangrijke soort aan de intensieve moderne imkerij.

Hoewel grote delen van de bestaande imkerij, maar ook beginnende imkers, zich 
uit idealistische motieven met bijen verbinden worden zij met der tijd toch in het 
monoculturele opleidingssysteem tot de intensieve (‘veehouderij’)imkerij gebracht.

Zelfs de opleidingsinstituten van de landelijke overheid (Duitsland en/of de 
deelstaten) spelen hierin een grote rol. De hiernavolgende tekst geeft  een 
diepgaande inkijk. Dierenwelzijn: Goede imkerpraktijken?

Im Juni 2020 verscheen van het Instituut voor Bijenkennis in Celle een schrijven 
met de titel: “Dierenwelzijn/Bijenwelzijn en goede imkerpraktijken”. Deze tekst 
heeft het  vooral over bijen als productiemachines en focust vooral op de 
bestrijding van de bijwerkingen van de moderne bijenteelt, alsof er geen 
alternatieven zouden bestaan. Interessant hierbij is dat in de tekst er opvallend 
genoeg op wordt gewezen dat paragraaf 1 en 2 van de dierbeschermingswet ook 
voor bijenvolken geldt.

§1 Dierbeschermingswet  (duits!) 
“Ingevolge deze wet behoort het tot de verantwoordelijkheid van de mens het leven 
en welzijn van het dier als medeschepsel te beschermen. Niemand mag een dier 
zonder geldende reden pijn doen, doen lijden of schade toebrengen”. 

Een conventionele werkwijze, waarin o.a. de volgende zaken 
worden toegepast: 

- De bijenkoningin worden de vleugels genipt opdat zij niet zal zwermen.


- De bijen worden in aan hun soort vreemde omstandigheden in stapelbare 
kasten, bijv. van polystyreen te laag bij de grond en te dicht op elkaar gehouden.


- Broedruimten worden standaard tot 2 bakken (ca. 80 liter) uitgebreid.




    	 Dit ‘massabroed’ brengt ook massa’s varroamijten voort. Zwemverhindering                
	 versterkt deze problematiek. Bovendien is deze  hoeveelheid broed alleen 	
	 bedoeld om voldoende ‘arbeidscapaciteit’ te hebben om de grote kastruimte 
	 met honing te vullen. Het volume alleen is al een selectie factor. 

- De bijen krijgen voortdurend lege bakken toegevoegd…..

    	 Het volk probeert steeds deze te vullen om de levensnoodzakelijke voorraad 
	 te  realiseren. De daarvoor noodzakelijke arbeidstijd en energie gaat direct  
	 ten koste van een natuurlijke levenswijze. 

- De bijenvolken worden op ramen onderverdeeld……

	 De ramen verhinderen een natuurlijke levenswijze op velerlei manieren. In de 
	 eerste plaats wordt de warmtehuishouding verstoord omdat de verwarmde 
	 nestlucht door de afstanden (bijenruimte) in de grote afmetingen wegvloeit 
	 en verloren gaat. Ten tweede verhindert dit de natuurlijke vorming van drie 	
	 dimensionale ‘netten’ die uit bijen’kettingen’ worden opgebouwd. (in iedere 
	 boomholte zichtbaar). Deze ketenvorming dient onder andere de stabilisering 
	 van het binnenklimaat, de communicatie en de afweer van binnendringende 
	 vijanden. 

-  De bijen worden een maal per week getrakteerd op rook, om de gehele kast te 
controleren, bijv. op de bouw van moercellen af te zoeken, waarbij meestal niet 
verhinderd kan worden dat bijen gekneusd of beschadigd worden.


- Koninginnecellen worden bewust verwijderd om de natuurlijke voortplanting 
tegen te gaan.


- Darrenraat wordt weggesneden om de varroapopulatie in te dammen. In de 
praktijk leidt dit er toe dat in één keer duizenden darren in de uitgesneden raat 
een langzame dood sterven. 

-   De bijen hun gehele honingvoorraad wordt afgenomen die door minderwaardig      
	 suikerwater wordt vervangen….


	 Onderzoek wijst eensluidend op de schadelijkheid van het voeren van 	
	 suikeroplossingen, die tot ziekmakende veranderingen in het maag-darm 	
	 kanaal leidt, de spijsvertering verstoort en uiteindelijk tot een verminderde 	
	 levensduur leidt. (gebrekkige voeding)  G. Mirjanic, I. T. Gajger, M. Mladenovic und Z. 	
	 Kozaric, IMPACT OF DIFFERENT FEED ON INTESTINE HEALTH OF HONEY BEES, Kyiv, Ukraine, 
	 2013. 


-   De bijen gemaltraiteerd en beschadigd worden met dampen van etsende       	
	 zuren…….

	 De standaardbehandelingen met mierenzuur doden delen van het broed  en 
	 brengen de bijen in veel gevallen er toe zich de antennes van hun kop te 	
	 wrijven; in bepaalde gevallen overlijden volken als geheel aan deze 	 	
	 behandelingen.. 



-    De volken in fysiek ongeschikte behuizingen en ‘stallen’ worden ondergebracht     
	 die  wezenlijk van de natuurlijke levensomstandigheden in boomholtes 	
	 verschillen….

	 In het bijzonder in de winter ontstaat hier regelmatig schimmel op de raten 
	 met voorraad, die de bijengezondheid in gevaar brengt. Gedurende zes 	
	 maanden moeten de bijen onder deze vochtige schimmeltoestanden 	
	 overleven op suikerwater als onvolwaardige voeding, in te grote volumes,  	
	 met warmte-energie verlies en te dicht bij de aarde (schimmels e.d.). 

-    Teelt door de mensen.

	 Kunstmatige inseminatie, Eén dar bevruchting, Uitbanning van bepaalde voor 
	 de overleving belangrijke eigenschappen (bijv. afweer/ zachtaardigheid) voor 
	 een makkelijker exploitatie. 

Hoe kan het bestaan dat een werkwijze die de bijen zulke evolutionaire rechten 
ontneemt daarenboven nog tegen de internationale richtlijnen in gaat.? Alle imker 
ingrijpen dient er uiteindelijk toe de natuurlijke levenswijze van de bijen te 
doorbreken.

Pijn en leed, onvolwaardige voeding, verminking, onaangepaste huisvesting, 
doden van koninginnen en darren, kan dat als dierwelzijn en goede imkerpraktijken 
betiteld worden ?

Wanneer bij wet geen mens een dier zonder geldende reden pijn of lijden mag 
aandoen dan is deze moderne vorm van bijenteelt naar mijn begrip strijdig met de 
wet. Maximering van profijt is zeker geen geldende reden om de bijen of andere 
(wilde) dieren iedere integriteit, ieder recht op lichamelijke onschendbaarheid en 
dat op een natuurlijk leven te ontnemen om hen in twijfelachtige omstandigheden 
te houden. (inbreuk op §2)


In deze vorm van doelgericht huisdieren houden worden de bijen tot de status van 
een onderhoudsintensieve honingmachine gereduceerd. Een machine die men 
voortdurend moet bedienen en manipuleren opdat ze naar behoren loopt. In de 
huidige imker opleiding gaat het niet meer om de behoeften van de bijen zelf! Het 
gaat veel meer om de beheersbaarheid van de ingrepen, nodig voor een maximale 
productie en de nodige bestrijding van de nevenverschijnselen van deze van alle 
natuurlijke aspecten losgeslagen op productie gerichte veehouderij.


Wanneer we eens kijken naar de vele honderden artikelen die in de bekende 
imkerwinkels (bijenhuis e.a.) te koop zijn en waarvoor die uiteindelijk gebruikt gaan 
worden wordt ons veel duidelijk. Geen enkel daar verkrijgbaar product dient de 
bijen zelf. De bijen hebben echt niets daarvan nodig. Deze producten dienen er 
enkel en alleen voor hen te manipuleren, vermeerderen en uit te buiten. Vanuit het 
oogpunt van de bijen lijkt deze industrie op een ‘horrorkabinet’.


Het schrijven van het instituut voor bijenonderzoek in Celle komt nog met meer 
interessante opmerkingen: Zo wordt de bijenzwerm terecht een wonderbare 
natuurgebeurtenis genoemd en tegelijkertijd wordt het betreurd dat de zwermen in 
het huidige cultuurlandschap zelden geëigende nestmogelijkheden kunnen vinden.  
Zo gezien zouden de ambtenaren van dat instituut mijn werk moeten waarderen 



want wij hangen namaak boomholtes op om aan dit gebrek tegemoet te komen. 
Ieder jaar zijn er duizenden bijenzwermen die geen geschikte behuizing vinden. 
Door kunstmatige, naar natuurlijk voorbeeld gebouwde bijenwoningen kunnen wij 
aan deze nood een einde maken en zo het aantal in het wild levende volken 
verhogen. Tegelijkertijd zijn deze volken eenvoudig te monitoren omdat hun locatie 
bekend is. Het vervangen van verloren gegane habitat door een  kunstmatige is 
een  al veel gebruikte oplossing voor talrijke andere bedreigde diersoorten als 
vleermuizen, hoornaars, hommels en vogels, en niet te vergeten de bijenhotels 
voor de wilde bijen.


Niets van dat alles. Het instituut in Celle verklaart verder dat de gezondheids- 
toestand van bijen, in tegenstelling tot die van andere ‘huisdieren’ niet zo 
eenvoudig is vast te stellen. Daarbij komt dat de boomholte simulator 
“Schiffertree”, woordelijk  Schifferkast genoemd, niet aan de dierengezondheids- 
wet en de gedachten over dierengezondheid voldoet  omdat men de 
gezondheidstoestand van het volk niet kan vaststellen door het ontbreken van 
mogelijkheden tot visuele inspectie of ander ingrijpen.

Voorts wordt gesteld dat in het wild levende onbehandelde bijenvolken niet alleen 
tegen de wet ingaan maar ook de verspreiding van ziekten veroorzaken.

Werkelijk?? Is dit op feiten gebaseerd of is het meer een politiek statement.?


Wat zeggen dan de echte onderzoeken die volgens wetenschappelijke maatstaven 
wereldwijd op vergelijkbare gebieden zijn gedaan?


Amerikaans vuilbroed 

Amerikaans  vuilbroed behoort tot de gevaarlijkste onder de bijenziekten. Het gaat 
hierbij om een hoogst besmettelijke bacteriële infectie de de imker verplicht is te 
melden bij de betreffende instantie. De sporen van de bacteriën besmetten zelfs de 
in de raten opgeslagen honing en nestelen zich in de was. De voedsterbijen  
dragen het door het voedersap over aan het broed dat er aan overlijdt. Hierbij 
worden in iedere larve tot 2,5 miljard nieuwe sporen gevormd. Door het ontbreken 
van nieuwe nakomelingen storten de volken in, worden beroofd en dragen er  zo 
aan bij dat de ziekte zich snel verspreidt.


In talrijke historische artikelen wordt vermeld dat de ziekte zich onrustbarend 
uitbreidde op het moment van omschakeling van de imkerij in korven naar die in 
kasten met raampjes. De reden hiervan waren niet zozeer de soortvreemde 
levensomstandigheden waarmee de bijen in de kisten geconfronteerd werden als 
wel de mobiliteit van de ramen die het mogelijk maakte dat bijen tussen de kisten 
geruid of verdeeld konden worden. Ook de handel in bijenproducten als honing, 
was, gereedschappen, koninginnen of gehele bijenvolken nam toe zodat besmet 
materiaal in korte tijd over grote gebieden verspreid kon worden.


Op grond hiervan wordt bij optreden van deze ernstige en dodelijke  ziekte een 
vervoersverbod ingesteld en worden in de omgeving alle volken getest en zonodig 



geruimd. Materiaal moet volgens de voorschriften worden gedesinfecteerd of 
verbrand.

De angst voor deze ziekte is vanzelfsprekend wijd verbreid. Overeenkomstig hoog 
is dan ook het voorbehoud dat imkers maken ten aanzien van  wilde bijen. Dat was 
vroeger ook al zo. Vanzelfsprekend worden de volken in SchifferTrees dan ook 
argwanend bekeken, hoewel hier ook een controle in principe mogelijk is.


In de imkerij worden ter voorkoming monsters van de z.g. voederkringloop  (was 
en honing) genomen en in laboratoria op sporen van vuilbroed onderzocht. Worden 
deze vastgesteld dan kan de imker door doelgerichte maatregelen een uitbraak 
van de ziekte voorkomen. Ondanks deze maatregelen komt het toch ieder jaar tot 
talrijke uitbraken. Dit ligt vooral aan het feit dat het om een symptomatische ziekte 
gaat die door de soort-onvriendelijke imkerpraktijken ontstaat en zich verbreidt. 
Deze schokkende feiten worden door talrijke historische- maar ook door actuele 
wetenschappelijke-onderzoeken bevestigd.


In Amerika, in de staat Michigan werd op grond van een voortdurende vuilbroed 
epidemie een drastische bijenwet ingevoerd die de toen in dit gebied aanwezige 
wilde bijenvolken illegaal verklaarde. Vervolgens doodde men ongeveer 300 van 
deze volken.  In geen van hen kon amerikaans vuilbroed vastgesteld worden terwijl 
13,3% van de volken van de imkers in datzelfde gebied geïnfecteerd waren.


In Engeland heeft G. Wakeford in Sussex in het midden van de vorige eeuw 100 in 
het wild levende bijenvolken onderzocht op Amerikaans vuilbroed. Ook hier kon 
geen enkel geval  worden gevonden, hoewel de ziekte bij de hier gevestigde 
imkers wel voorkwam.


In een jongere studie uit Nieuw Zeeland kon in 12,5% van alle geteste door imkers 
(met minder dan 50 volken) gehouden bijenvolken de vuilbroed veroorzaker 
worden vastgesteld. Bij in het wild levende volken in de zelfde regio werden de 
kiemen slechts bij 6,4% van de 109 onderzochte volken aangetoond. De belasting 
met vuilbroed sporen was hier, in tegenstelling tot de imker volken, echter heel 
gering.

Slechts bij een voldoend hoog aantal sporen kan de ziekte uitbreken.


Het bovenstaande voert tot de conclusie dat eerder de wilde volken door de  bijen 
van de door imkers gehouden volken worden bedreigd en niet omgekeerd.

Duizenden gevallen van Vuilbroed in de imkerij staan tegenover slechts drie 
gevallen van deze ziekte bij in het wild levende volken, twee in Engeland en één in 
Auistralië. Een gestorven bijenvolk werd in 1957 ontdekt onder een dak in Dorset 
(Engeland). Uit aantekeningen van de ‘National Agricultural Advisory Service blijkt 
dat in die Regio in 1950/51 38 gevallen van Amerikaans vuilbroed werden gemeld; 
16 daarvan bevonden zich in de nabijheid van het dood gevonden volk. Een 
tweede geïnfecteerd volk werd eveneens in Dorset onder een dak gevonden en 
ook hier  melden de cijfers van dezelfde dienst dat tegelijker tijd 18 gevallen  bij de 
imkers  in het dorp werden gevonden.




In 2002 onderzocht Thomas Seeley in het wild levende bijenvolken in het Arnot 
Forest bij de amerikaanse stad Cornell. Daarbij werd gebruikt gemaakt van zwerm-
vallen. 100% van de onderzochte volke bleek met de varroamijt  besmet maar bij 
geen enkel volk kon Amerikaans of Europees vuilbroed worden vastgesteld.


Deze gegevens zouden eigenlijk aanleiding genoeg zijn om de actuele 
imkerpraktijken opnieuw te overdenken en meer in overeenstemming te brengen 
met  de voor de bijen natuurlijke levensomstandigheden. Het feit dat bijenvolken  
onder de omstandigheden waarin zij in de gangbare imkerij worden gehouden, ziek 
worden komt bedroevend veel voor.

Hoe komt het dan dat het bijenonderzoek instituut in Celle tot zo’n uitdrukkelijke 
uitspraak komt als zouden in het wild levende bijenvolken aan verspreiding van 
ziekten bijdragen?


Verderop wordt onder het hoofd “ Goede imkerpraktijken” beweerd dat de 
verwilderde bijenvolken na enige jaren sowieso aan de varroamijt zullen stervan. Ik 
beveel de betreffende functionarissen van het instituut aan zich op de hoogte te 
stellen van actuele onderzoeksresultaten van mensen als Thomas Seeley, 
Benjamin Rutschmann, Barbara Locke etc. Zij zouden best hun kennis wat kunnen 
uitbreiden naar het onderzoek aan in het wild levende bijenvolken. Er zijn 
voldoende wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken gedaan naar  honingbijen 
die zonder enig behandelen overleven.


Het is duidelijk hoe weinig deze auteurs zich in dit thema hebben verdiept en hoe 
weinig zij de biologie en de levenswijze van de in het wild levende bijen begrijpen. 
Het lukt hen niet eens het onderscheid te maken tussen een bijenkast en een  
boomholte-simulatie, Laat staan tussen het houden van nuttigheidsdieren 
(veeteelt) en bescherming van bedreigde soorten. Wellicht ligt hierin ook dat de 
nadruk in de imkeropleiding op de kennis van de zo noodzakelijke  imkerpraktijken 
gelegd wordt  en slechts  basiskennis van de biologie van de honingbij wordt 
verlangd. Voorts wordt er geponeerd dat “beginnelingen” die met SchifferTrees 
starten vroegtijdig weer zullen opgeven. Hebben die  dan misschien geprobeerd 
met een boomholte-simulatie gangbaar te imkeren?


Kort samengevat: Wanneer de leiding van een bijenonderzoeksinstituut van  de 
overheid (in Duitsland) de intensieve imkerij woordelijk als “dier-en bijenvriendelijk en 
goede imkerpraktijk” betitelt terwijl ze de natuurlijke selectie noemt als ingaand 
tegen het dierenrecht  dan roept dat vele vragen op! Wat is dan precies de opgave 
van dit instituut? Verkokerde wetenschap wordt op dit gebied al jaren bedreven, 
waarbij de in het wild levende bijen buiten beschouwing blijven.


De vraag waarom de instituten voor  bijenonderzoek zich uitsluitend met het 
houden van nuttigheidsdieren bezig houden blijft hierbij echter de vraag. Wat 
kunnen de achterliggende motieven zijn om aan het uiterst belangrijke 
onderzoeksveld van de in het wild levende volken voorbij te gaan en de 
betreffende reeds bestaande onderzoeken te verwaarlozen?




Een algemeen bekende Duitse schrijver en ontwikkelaar van de intensieve dier- 
(vee) houderij van honingbijen verkondigt openlijk de opvatting dat de tijden waarin 
honingbijen zonder imker konden overleven voorbij zijn. Voorts verkondigt hij dat er 
in Europa zonder de imker binnen drie jaar  geen bijen meer zouden zijn. 
Bovendien schreef dezelfde persoon onlangs  een tijdschriftartikel waarin hij een 
reeks van onderzoekers , waaronder de professoren Thomas Seeley en Jürgen 
Tautz, die zich in de in het wild levende honingbijen verdiepen, zwart maakte.


Hoe kon het ook anders? Deze schrijver  bedrijft, net als de bijeninstituten, de 
wetenschap in het kader van de conventionele veeteelt. Reeds tientallen jaren 
onderzoeken zij op deze wijze de bijen. Dat is vergelijkbaar met de 
wetenschappelijke onderzoeken naar de natuurlijke levenswijze van dieren in een 
dierentuin of in de stal. Hoeveel natuurlijks krijgen wij te zien in deze  
wetenschappelijke benaderingen op dierentuin- en stal-niveau?


Wanneer we niet over de schutting van ons huis heen kijken en de dieren in hun 
natuurlijke omgeving bezien zullen we hun wezenlijke doen en laten nooit begrijpen 
Het volstaat werkelijk niet om over de rand in  de kast te kijken en te denken alsof 
er buiten de dierentuin geen Afrika bestaat. Dan wordt de dierentuin de 
allesomvattende werkelijkheid.


De beweging komt nu uit de openbaarheid zelf 

Daar de betreffende instituten naar het schijnt niet bijzonder in deze thematiek 
geïnteresseerd zijn hebben zich talrijke monitoring programma’s gevormd op basis 
van de wetenschap van de gewone burger. Daaronder bevinden zich: coloss.org,

beetrees.org , beekeeping-revolution.com, freelivingbees.com, die 
bienenbotschaft.de , freethebees.ch  etc.etc. Deze organisaties hebben onder 
andere tot doel de soortbescherming voor de honingbijen te verwerven.Een 
bescherming die hen al zo lang onrechtmatig wordt onthouden.


Beekeeping revolutie - het soortenbeschermingsprogramma voor 
honingbijen. 

Ik kreeg in 2016 als wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van 
Würtzburg en onder de leiding van professor Jürgen Tautz voor de eerste keer de 
opdracht de natuurlijke levensomstandigheden van honingbijen in Boomholtes te 
onderzoeken, die met de levenswijze in kasten te vergelijken en de potentiële 
invloeden op de bijengezondheid te bepalen. Dit ‘pilot’ onderzoek werd opvallend 
genoeg nog niet eerder uitgevoerd. Zo weten we meer over de natuurlijke 
levenswijzen van slangen uit het verre oosten, reptielen spinnen en andere dieren 
die wij op onze breedtes in computergestuurde terraria houden, als over  de 
ecologisch gezien belangrijkste diersoort op aarde.

Wetenschappelijk onderzoek naar de overlevingsmogelijkheid van honingbijen  -
waarbij de bijenvolken  geheel aan zichzelf werden overgelaten - liet zien dat 
enkelen zich (na  grote verliezen) in weinige jaren aan de plaatselijke situatie zowel 

http://coloss.org
http://beetrees.org
http://beekeeping-revolution.com
http://freelivingbees.com
http://bienenbotschaft.de
http://freethebees.ch


als aan de varroa mijten wisten  aan te passen en daarmee overleven konden. 
Slechts de natuur het haar totaal aan selectie processen is er toe in staat  van de 
mens onafhankelijk, overlevens bestendig, erfelijk materiaal te scheppen en 
daarmee het voortbestaan van de soort te waarborgen.


Om de honingbijen hun evolutie en daarmee hun toekomst terug te kunnen geven 
moesten wij wel de speciale fysieke eigenschappen van de boomholtes gebruiken 
om een zo mogelijk gelijkwaardige habitat na te kunnen bouwen. Hieruit kwamen 
boomholte simulaties die de bijen en andere  bedreigde soorten voor het eerst na 
de grootschalige kap een natuurlijk leven mogelijk maakten. De z.g.”SchifferTrees” 
worden op non profit basis gemaakt. Om vooroordelen weg te nemen wil ik 
hieraan toevoegen dat ik er geen cent aan verdien. De bedrijven die ze maken 
hebben een kosteloze licentie verkregen.


Het houden van honingbijen naar hun eigen aard dient het behoud van de soort en 
streeft niet naar economisch gewin. Ze is daarmede geheel op de natuur gericht en 
sluit ingrepen in levenswijze, volksontwikkeling en biologie van de bijen 
uitdrukkelijk uit. Hierbij sluit zij zich af voor alle andere vormen van bijenteelt en 
vooral van die van de gangbare imkerij.


De beweging  volgt daarmee haar doel het door het kappen van bossen verloren 
gegane natuurlijke evenwicht te herstellen, als tegenwicht voor de menselijke teelt 
en selectie, Dit kan op middellange termijn alleen bereikt worden wanneer het 
overwegende deel van de Genenpool van de honingbijen opnieuw aan de 
natuurlijke selectie wordt overgelaten. De totaliteit van criteria en facetten  die de 
overlevenskansen van een bijenvolk in de natuur of in bepaalde regio’s bepaalt is 
grotendeels nog niet onderzocht. Geen door de mens gemaakt teeltprogramma  
kan, gezien de complexiteit er van, de verantwoordelijkheid  er voor nemen zoals 
de processen van de natuurlijke selectie dat kunnen.


Herintroductie projecten van bijen in het wild 

Talrijke boomholtensimulaties werden op meerdere plaatsen in voorjaar en zomer 
in de bomen gehangen. Bijna alle leeg opgehangen Trees zijn binnen korte tijd 
door bijen bevolkt. Deze worden in de komende jaren wetenschappelijk begeleid. 
Daar bovenop trokken in enkele gevallen vleermuizen Hoornaars en spreeuwen in 
de holtes. Alleen dit jaar (2020) werden meer dan 400 Schiffer Trees in Europa 
geïnstalleerd en grotendeels door bijen bevolkt.


Conclusie/samenvatting 

Doordat op alle gebieden van veeteelt heldere criteria betreffende dierenwelzijn 
werden gedefinieerd, zijn in één oogopslag  de verscheidene bedrijfsmethoden - 
van  intensieve veehouderij in megastallen tot aan de op de soorteigen natuurlijke 



levensomstandigheden gebaseerde kleinschalige bedrijfsvoering -  te onder-
scheiden. Voor wat betreft de bijen is daar nooit iets van terecht gekomen.

In de eerste plaats ontbraken de de daarvoor benodigde gegevens over bijen in 
boomholtes en ten tweede hebben de bijen geen stem en ook aan hun uiterlijk kun 
je niet zien hoe gezond ze zijn of waaraan ze lijden.


De moderne gangbare imkerij heeft niets meer van doen met het oude imago van 
de imker als vriend van de bijen die voor zijn voortdurende zorg met wat honing 
beloond wordt. Het uitspreken van zulke feiten zorgt voor veel conflict potentieel 
en doet inmiddels al veel stof opwaaien.


Daar boven op zorgt het gebrek aan kennis over het ontstaan van ziekten en 
gebreken er voor dat deze bijwerkingen en problemen ten onrechte aan alle andere 
bedrijfsvormen worden toegerekend. Dat in de imkerij de symptomen en gevolgen 
van de eigen manier van werken worden bestreden, daar zijn veel imkers zich in ’t 
geheel niet bewust.


Mij is het volledig duidelijk hoe de bijen vandaag den dag worden gehouden. Zo 
weet ik ook dat degenen die imkeren geleerd hebben of het nu leren niet de 
vrijheid hebben om voor een bepaalde wijze van imkeren te kiezen.

Goede beslissingen kunnen slechts op basis van goede informatie worden 
genomen. Alleen wanneer wij de samenhang van de verschillende gebieden 
begrijpen en er mee kunnen omgaan hebben we de mogelijkheid om ons voor 
alternatieven uit te spreken. Door het vergoelijken van de bestaande toestanden 
bereiken we geen veranderingen.


Hoe kan het bijv. gerechtvaardigd worden  dat wij op school over duurzame 
ontwikkeling van het milieu spreken wanneer we tegelijker tijd een van de 
belangrijkste soorten ter wereld in de schoolimkerijen ( die kent men in Duitsland) 
aan een met medicamenten gestuurde  op intensieve veehouderij lijkende 
imkermethode onderwerpen. Waarbij we de kinderen dit ‘handwerk’ zowaar 
bijbrengen. 

In deze werkwijze blijven niet alleen de natuurlijke behoeften van het bijenvolk 
buiten zicht maar ook die van de meerderheid van de imkers zelf. 


Bij mijn rondvragen bleek dat 70% van de imkergemeenschap  aan een  aan de bij 
aangepaste methode van imkeren de voorkeur te geven en dat voor hen de honing 
niet zo belangrijk is.


Hoe kan het dan zijn dat van de kant van imkerleraren steeds weer benadrukt 
wordt dat honingbijen alleen nog in de intensieve imkerij en door medicamenten 
ondersteund, gehouden kunnen worden, terwijl gelijktijdig bescherming van de 
soort op grond van het totaal aan bijwerkingen van de intensieve imkerij,  
uitgesloten blijft.


Deze ontwikkeling heeft er zodoende toe geleid dat een kostbaar product dat 
historische gezien altijd schaars is geweest, verworden is tot een goedkoop 
massaproduct. In iedere supermarkt staan schappen met honing. Daar de prijs van 



een potje honing zo laag is wordt voortdurend getracht de productie nog verder te 
laten stijgen. Inmiddels vragen enkele conventionele imkervertegenwoordigers al 
om subsidie en beklagen zij zich over de lage prijs voor hun waren. De ca. 500 
beroepsimkers in duitsland zijn op grond van hun geringe hoeveelheid honing niet 
het probleem. de problemen worden meer veroorzaakt doordat er naast deze 
beroepsgroep nog 125.000 z.g. vrije tijd imkers zijn die als ‘hobby’ dezelfde 
intensieve imkerij bedrijven. Door deze ‘industrie' dreigt de evolutie van de 45 
miljoen jaren  oude soort van de honingbijen om zeep gebracht te worden. De 
honingproductie wordt hoger aangeslagen dan het welzijn van de bijen. Deze 
fundamenteel verkeerde zienswijze heeft er toe geleid dat men bijna vergeten is 
dat de honingbijen van oorsprong bosbewoners zijn die in boomholten leven. Zelfs 
bijenonderzoeksinstellingen van de overheid  bedrijven actief deze politiek en gaan 
daarbij voorbij aan de huidige staat van het onderzoek naar wilde bijenvolken.


Niet de honing maar de bijen zijn de sleutel van het systeem. Het is absoluut 
absurd dat alle 570 bijensoorten onder speciale soortenbescherming vallen en 
slechts één enkele soort - die uit het oogpunt van bestuivingsnut een der 
belangrijkste is - van deze  bescherming uitgesloten blijft. Wij kunnen allemaal 
probleemloos zonder honing overleven. Zonder de bestuivende insecten zou het 
belangrijkste derde deel van onze voeding wegvallen.


Hieruit volgt dat de belangrijkste en meest logische te nemen stap is de inhoud 
van de imkercursussen te herzien en de bestaande praktijk aan te passen. Niet 
alleen de interpraktijken maar ook hun invloed op het welzijn van de bijen. Te 
gelijkertijd moeten alternatieve vormen van behuizing in het basisprogramma 
worden opgenomen.

Voor deze veranderingen moet niemand bang zijn. Wij mensen moeten elkaar niet 
bestrijden want het gaat er niet om elkaar wederzijds te beschuldigen maar om de 
soort honingbij te beschermen en haar als een deel van ons ecosysteem te 
behandelen. Een ‘ verder zoals voorheen’ is hierbij echter hoogst onproductief.

Dit betreft ook enkele instituten en wetenschappers die in alle ernst volhouden dat 
er geen probleem met de honingbijen is omdat de imkers zich over hen ontfermen.

Analoog hieraan is het alsof men geen probleem heeft met het uitsterven van 
dieren (bijv. Ijsberen, neushoorns en tijgers) zo lang wij deze in dierentuinen kunnen 
fokken. Deze beperkte zienswijze gaat ver aan de doelen van de “Beekeeping 
(R)evolution” en talrijke andere organisaties voorbij.

Wij hebben het er niet over om de honingbij overwegend met hulp van 
manipulatieve ingrepen en chemicaliën  in kasten in leven te houden om ze 
economisch  te benutten voor honing en was productie. Daarentegen gaat het er 
om het overgrote deel van de genenpool van de Apis Mellifera weer aan de 
natuurlijke selectie bloot te stellen om zo de door menselijke ingrepen en selectie 
verloren gegane balans te herstellen. Zo kan de door de mens veroorzaakte gen-
erosie weer in evenwicht komen. Het zich op deze wijze opnieuw vullende 
reservoir van de natuur waarin sinds de oertijd door natuurlijke processen vitaal 
erfgoed ontstaat, kan dan uiteindelijk ook de imkerij omvatten.

Deze twee uitgangspunten, imkerij en soortbescherming, staan elkaar beslist niet 
in de weg; in tegendeel ze versterken elkaar. De op basis van elk van deze  
gestoelde werkwijzen hebben beide recht op gelijkberechtigheid en acceptatie.




Een zinvol alternatief kunnen ook de vereveningsmaatregelen  volgens § 14 van de 
Bundes natuurbescherming regeling bieden. Je zou je kunnen voorstellen dat voor 
elk in de imkerij gehouden volk een of twee boomholtes of imitaties daarvan 
worden opgesteld en de daarin komende zwermen met rust gelaten worden. 
Omdat we niet eerst een eeuw of langer kunnen wachten op het ontstaan van een 
natuurlijke boomholte moeten we de door kap of anderszins verloren gegane 
bijenruimtes compenseren met geëigende kunstmatige ruimten. Slechts 
natuurlijke, aan de soort aangepaste, omstandigheden kunnen leiden tot een 
natuurlijke selectie en aanpassing. De Schiffer-Tree kan hier uitkomst bieden. Ook 
in het bosbeheer kan het een oplossing zijn voor iedere (grote) boom met 
boomholte een kunstmatige boomholte  op te hangen om het gestage verdwijnen 
van van bijen-habitat tegen te gaan.


Monitoren en bestuderen van de wilde bijen populatie. 

De in onze bossen in het wild levende bijenvolken moeten voortaan geregistreerd 
en geobserveerd worden. Juist omdat ze reeds jaren als uitgestorven golden kan 
dat door actuele monitoring weerlegd worden. Deze volken die onafhankelijk van 
de mens overleven zijn voor het voortbestaan van de soort van onschatbare 
waarde en verdienen bijzondere bescherming. Het concept van talrijke projecten, 
zoals “Beekeeping (R)evolution” is er op gebaseerd dat in de komende jaren overal 
het registreren en observeren van deze volken met hulp van in bijen 
geïnteresseerde natuurvrienden verder wordt  uitgebouwd. Op deze manier kan de 
monitoring verder uitgroeien zonder op gebrek aan personeel of middelen te 
stuiten. Zulke concepten behoeven niet tot Duitsland beperkt te blijven maar 
kunnen naar alle andere landen, waar de honingbijen in de vrije natuur als 
uitgestorven gelden, worden uitgebreid.


De op deze manier verzamelde gegevens zullen uiteindelijk de basis zijn voor de 
verandering van de zienswijze van de landelijke instanties voor soorten-
bescherming. De rechtmatige dierenbescherming kan zich to tot de ‘soort’ 
honingbij  uitbreiden. Hierna zijn ook beschermde gebieden en dito maatregelen 
denkbaar.


Cursus voor soort-geëigend bijen houden. 

Om aan de voortdurend toenemende vraag te voldoen zullen wij (Torben Schiffer 
c.s.) van af dit jaar (2021) regelmatig cursussen geven over deze vorm van 
bijenhouden. Tevens zal ik mij in Hamburg en omgeving er voor inzetten dat in 
enkele scholen de opleiding gangbaar imkeren  vervangen wordt door zo’n cursus.

Uitvoerige informatie vindt u het boek: “Evolutie van de imkerij - 
Soortenbescherming voor honingbijen”, uitgever Ulmer Verlag.

De komende decennia zullen bepalen of wij er in slagen het Eco-systeem waar wij 
deel van uitmaken in zijn wezenlijke bestanddelen kunnen bewaren, waarmee  wij 
de wereld en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen helpen veilig te 
stellen.


