
HET NUT VAN DE HONINGBIJ
Vr i j e t i j d s b e s t e d i n g

In België zijn er meer dan 7000 imkers.
Elk met gemiddeld 10 bijenvolken.
Imkeren is kennis maken met het wonder van de bijenwereld. 
En … op het einde van het seizoen een potje honing, dat maakt 
deze hobby dubbel plezierig.   
Via lokale imkersbonden wisselen imkers informatie uit en wor-
den imkersactiviteiten georganiseerd.

B i j e n p r o d u c t e n
Een bijenvolk produceert honing om de wintermaanden te overbruggen. Een 
imker kan hiervan per jaar ongeveer 20kg afnemen zonder schade te doen aan 
het volk.
De bijen zweten wasdeeltjes waarmee ze hun ramen opbouwen. Ideaal materiaal 
om kaarsen van te maken of te gebruiken in zalven.
Propolis (hars van bomen) wordt door de bijen verzameld en heeft een sterke 
antibacteriële werking. Deze propolis kan opgelost worden en als tinctuur 
gebruikt worden.
Stuifmeel wordt in grote hoeveelheden verzameld. Ook voor de mens kan dit 
een goede bron van vitaminen en sporenelementen zijn.

L a n d -  e n  t u i n b o u w
Bijenvolken worden ingezet om bepaalde gewassen te bestuiven.
Bv. appels, peren, kersen, pompoenen, tomaten. Niet enkel om betere vruchten te 
bekomen, maar ook in de zaadteelt zijn bijen onmisbaar (bv. boekweit, koolzaad, 
zonnebloem). Voor veel kruiden zijn bijen noodzakelijk om goede bestuiving te 
bekomen (bv. bernagie, bieslook, munt, salie). Goede bestuiving resulteert in:
    - grotere vruchten
    - regelmatige vorm
    - hoger suikergehalte
    - langere houdbaarheid

B e s t u i v i n g
67% van de wilde planten en 1/3 van alle landbouw-gewassen 
zijn afhankelijk van insecten voor bestuiving.

Deze zware verantwoordelijkheid rust op de schouders van de 
bijen. En van de imkers. Want door een verminderd voedsel-
aanbod, de intrede van de varroa-mijt en een verhoogde virus-
infectie kunnen honingbijen nauwelijks nog overleven in de 
vrije natuur.
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