'Zo leeft onze honingbij' lezing door dhr. Jos Bastiaansen
Het oogsten van honing uit een bijenvolk is voor elke imker een feestdag. Het bewijst
dat hij zijn bijen goed heeft verzorgd, maar nog meer dat hij zijn bijen heeft begrepen.
Om als imker goede resultaten te bereiken moet je op de hoogte zijn van het sociale
leven van een bijenvolk en hoe ze reageren op allerlei invloeden van buitenaf.
Maar wat zijn goede resultaten? Veel honing? Natuurlijk is dat prettig. Een goed
resultaat is echter, wanneer de imker kan spreken van een gezond volk en het bijenvolk
goed uit de winter is gekomen.
Tijdens de lezing zal de imker u niet lastig vallen met ingewikkelde imkerBtechnieken
(daar zijn speciale cursussen voor). Wel zal hij vertellen over het boeiende sociale leven
van de honingbij en hoe hij zijn 'veestapel' bij elkaar probeert te houden, door te
voorkomen dat de bijen gaan zwermen. Het zwermen is op zich een boeiend gebeuren,
dat we gerust een spektakel kunnen noemen.
Waarom gaan bijen zwermen? Hoe kan de imker dat voorkomen, zonder deze
natuurlijke drang van de bijen geweld aan te doen? Wat gebeurt er binnen zo’n
bijenzwerm als er tóch gezwermd wordt? En wat gebeurt er met een bijenzwerm als
deze niet door een imker wordt 'geschept', zoals het vangen van een zwerm genoemd
wordt.
Verder zal uitgebreid verteld worden wat er gebeurt in die donkere kast, waar de bijen
maarliefst 90% van hun leven in door brengen. Neem bijv. de bijendans. Waarom
dansen bijen? Wie zijn de dansers en wie zijn het publiek?
Er zal ook worden stilgestaan bij de huidige bedreigingen voor de honingbij.
Deze onderwerpen zijn slechts een greep uit hetgeen aan bod zal komen. De presentatie
wordt ondersteund door uitgebreid beeldmateriaal. Natuurlijk is er ook gelegenheid om
vragen te stellen.

