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 We richten ons op wat we kunnen doen  

 

,,We willen mensen bewust maken  , zegt Dancker Bijleveld van imkervereniging Bussum. ,,Veel mensen weten niet 

waar bijen goed voor zijn en wat bijen houden inhoudt.   Om die reden, én in het kader van het  Jaar van de bij , orga-

niseert de imkervereniging dit jaar een aantal activiteiten. 

,,We houden elk jaar een natuur- en honingmarkt, met altijd veel bezoekers  , zegt Bijleveld. ,,Dit jaar verzorgen we 

voor het eerst een fietstocht langs de verschillende plaatsen met bijenkasten. We leggen uit wat de functie van de bij is 

en we laten zien wat imkers doen.  Oorzaken sterfte  

De Bussumse vereniging richt zich dus vooral op bewustwording. ,,We gaan geen politiek bedrijven  , benadrukt Bij-

leveld, doelend op de veelgenoemde, maar omstreden oorzaken van de bijensterfte. 

De initiatiefnemers van  Het jaar van de bij  wijzen een combinatie van oorzaken van de bijensterfte aan. Zo zouden 

bepaalde pesticiden (neonicotinoïden) de bijen verzwakken en vergiftigen, met sterfte als gevolg. Parasieten als de var-

roamijt planten zich voort in het broed van de bijen, waarna ze de bijen verzwakken en doden. Daarnaast worden de 

bijen zwak door een gebrek aan vitaminen en eiwitten, als gevolg van te weinig variatie in bloemen en planten. Boven-

dien wordt de vergrijzing van de imkers genoemd. De meningen van wetenschappers en imkers zijn hierover echter 

verdeeld.Biodiversiteit 

Ook Joost de Vos, van imkervereniging Blaricum, richt zich niet te veel op de vermeende oorzaken. ,,We houden ons 

vooral bezig met wat we kunnen doen, in plaats van wat we niet moeten doen. We hebben al veel pluspunten in de re-

gio, en die kunnen we nog versterken  , zegt De Vos, sinds anderhalf jaar imker. 

Met dat in zijn achterhoofd richtte hij samen met andere imkers van de Blaricumse vereniging de werkgroep Bijenge-

zondheid op. Om mensen bewust te maken en aan te zetten tot actie, organiseren ze de komende tijd veel activiteiten, 

veelal gericht op de versterking van de biodiversiteit in de regio. 

De Vos: ,,Variëteit is ontzettend belangrijk voor bijen, ze hebben verschillende planten en voedingsstoffen nodig. 

Daarin lijken ze op de mens. Ze hebben hun eigen schijf van vijf.   Volgens Jan Goedkoop, ook sinds anderhalf jaar 

imker bij de Blaricumse vereniging, kunnen inwoners van het Gooi veel betekenen voor de diversiteit. ,,Er is veel groen 

en er zijn veel tuinen. Met de juiste drachtplanten kunnen mensen variatie aanbrengen.   

De bloemzaadactie die in maart wordt georganiseerd in winkels in Blaricum is daar een voorbeeld van, evenals de 

sponsoractie. Daarmee wil de vereniging bijenbomen kopen en aanbieden aan de gemeente, die ze vervolgens kan plan-

ten. Cursussen 

De bewustwording moet ook leiden tot nieuwe imkers. ,,De meeste imkers zijn boven de zestig  , legt Bijleveld uit. 

,,We willen dus ook jonge imkers enthousiast maken. Maar imkers hebben regelmaat en discipline nodig, dat is moeilijk 

te combineren met studie en sport  , zegt Bijleveld, die al vanaf zijn zestiende bijen houdt, maar tijdelijk stopte toen hij 

ging studeren. 

Met snuffel- en beginnerscursussen proberen de verenigingen nieuwe imkers aan te trekken. Vorig jaar organiseerden 

de verenigingen uit Bussum en Blaricum een beginnerscursus waaraan twintig cursisten deelnamen, onder wie enkelen 

onder de veertig jaar. Dit jaar gaan ze verder met een vervolgcursus. 

De drie imkers benadrukken allemaal het belang van een imkervereniging. Niet alleen omdat het gezellig is, maar ook 

leerzaam. Bijleveld: ,,Beginnende imkers vragen om hulp en ervaren imkers brengen hun kennis over. Daarnaast zijn er 

goede faciliteiten om honing te slingeren of om bijenkasten te plaatsen.   

Goedkoop: ,,Mensen zouden moeten weten waarom bijen houden belangrijk is. En hoe leuk het is. De bijen, de natuur, 

alles komt bij elkaar. Het is zoiets prachtigs!   


