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BijentipsAls je een paar jaar bijen hebt dan 
wil dat nog niet zeggen dat je veel 
verstand van bijenhouden hebt, 
maar je verkeert in het ontegenzeg-
gelijke voordeel dat ervaren bij-
enhouders met je mee gaan leven 
(medelijden krijgen?) en je één voor 
één hun beroepsgeheimen begin-
nen toe te vertrouwen.
Vooral vroeger werd in de ‘erkende’ 
bijenhouderswereld nogal veel 
waarde gehecht aan productiever-
hogende maatregelen, zoals bij-
voorbeeld destijds het naar Neder-
land halen van Italiaanse bijen. Dit 
soort geëxperimenteer, in Duitsland 
met Aziatische bijen uitgevoerd, is 
ons al op de varroamijt komen te 
staan. Die werd in eerste instantie 
voornamelijk bestreden met (dure) 
chemische preparaten, die zelden 
bij-vriendelijk zijn.

Wie bijvriendelijk wil 
imkeren vindt hier 
een paar tips.

Bijvriendelijk is het natuurlijk om 
bijen af te helpen komen van die 
varroamijt.
Het duurt niet lang in voorjaar of 
voorzomer of de bijen zullen gaan 
zwermen. Eén ding is zeker: de 
achterblijvers zullen - als er sprake 
is van varroa-besmetting - bijna 
alle mijten op lijf of in het broed 
hebben, maar de zwerm zal vrij-
wel ‘schoon’ zijn. Daarom is een 
goede controle van het oude volk 
belangrijk en dit gebeurt met een 
mierenzuurbehandeling. Gemakke-
lijker verkrijgbaar dan 90% gecon-
centreerd mierenzuur (en veiliger 
om mee te werken) zijn lichtere 
concentraten van bijvoorbeeld 60-
65%, waarvan we dan meer moeten 
gebruiken.
Verdere benodigdheden: rubber 
handschoenen, platte plastic bak 

met glasplaat voor afdekking,
injectiespuit met inhoudsstreepjes, 
goed sluitend jampotje, biervilt-
jes of viltkartonplaten en plastic 
zakken(diepvries) om geïmpreg-
neerde vilt(kartons) te bewaren. 
Ook een emmer water (voor on-
middellijk afspoelen van eventueel 
gemorst mierenzuur, dat sterk 
bijtend is). 
Per kast (behandeling) gebruiken 
we 5,7 - 6 ml, uitgaande van 12 ra-
men. Voor 6 ramen circa 2,8 ml. 
Leg karton in bak en spuit de 
tevoren gedoseerde hoeveelheid 
goed verspreid over het vilt. Van de 
literfles hebben we tevoren voor-

zichtig wat 

uitgeschonken in de jampot. Pak 
het bespoten vilt nu met rubber 
handschoenen op en berg het weg 
in plastic zakje. Dit goed dichtvou-
wen en met wasknijper sluiten, 
wegleggen. Het zuur verspreidt zich 
nu egaal door het vilt. Behandeling: 
liefst in het voorjaar en zeker 
niet als het weer 
te koud is. 
Ook op 
internet 
zijn instruc-
tiefilmpjes 
over de 
mierenzuur-
behandeling 
te vinden.

Wie zijn 
bijen tus-
sen vele en 
hoge bomen 
heeft staan, raakt 
al gauw zwermen kwijt 

doordat de bijen 
hoge boomtop-
pen opzoeken. 
Tip: neem een 

stuk eikenschors van ± 40 cm lang, 
besmeer dit flink met propolis en/
of was, liefst uit eigen kast, en 
hang het horizontaal onder een 
eveneens horizontale tak, niet te 
ver van de bijenstand, niet te hoog, 
liefst op een halfbeschutte plek in 
zuid-oostelijke richting. Hang zulke 
stukken op 2 of 3 plaatsen en de 
kans is zeer groot dat de zwermen 
daar landen.

Tenslotte, omdat was verzamelen 
belangrijk is, bijv. om later te leren 
er kunstraat van te maken (kaar-
sen kan ook) nog een tip voor het 
maken van een zonne-wassmelter.
Omdat bijenwas al smelt bij een 
temperatuur van 63° C is bij flinke 
zonneschijn een zonne-wassmelter 
een perfect werktuig. Te maken van 
‘fermacell-’ of dun staalplaat, dat 
we van buiten isoleren met glaswol 
en van binnen matzwart verven.
Het geheel komt in een kist van 
multiplex o.i.d. te liggen met bo-
venop een dubbele glasplaat (met 
kleine luchtlaag er tussen). Na een 
nacht staan is de was hard gewor-

den in de opvangbak!
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