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TO BEE OR
NOT TO BE
Als we Hub ontmoeten vertelt hij enthousiast dat ze
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gaan beginnen met het selecteren van bijenlarven om die
te laten ontpoppen tot koninginnen. Dat is een nauwkeurig
werkje dat niet door zomaar iedereen kan worden gedaan.

"Dit is het summum van imkerij" zegt Hub. De larven worden
geselecteerd en vervolgens 'opgeleid'tot koningin. We fokken
eigenlijk koninginnen. Met een pincet worden de I dag oude
larven geselecteerd en apart in een soort couveuses gestopt.
Deze gaan weer in een kast alwaar de larven gevoed worden
met koninginnenpap die de bijen voor de larven afscheiden.
Hub vertelt dat er ongelofelijk veel intelligentie zit bij de
bijenvolken en dat we eigenlijk heel veel kunnen leren van deze
kleine wezens. Elke bij heeft z'n eigen taak en venult die ook

met volledige overgave. Alleen zo kan het bijenvolk blijven
voortbestaan.
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Benieuwd naar het bijenpaviljoen ofwil je meer te weten komen

over bijenvolken en imkerij? Kijk dan op www.vaeshartelt.nl
voor de open dagen georganiseerd door Imkervereniging
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Imkbrvereniging Mergelland is een afdeling van de Nederlandse
Bìjenhouders Vereniging (NtsV). Het doel van de vereniging
is het bevorderen van de imkerij in de breedste zin van het
woord. We zetten ons in voor de promotie van de imkerij,
het verspreiden van kennis rondom het imkeren, het verbeteren
van de dracht (voedselplanten en -bomen voor honingbijen
en andere bestuivende insecten) en bieden ondersteuning aan
onze leden bij het imkeren. Sinds enkele jaren zijn we met onze
60.000 bijen te gast bij Vaeshartelt alwaar we in een prachtig
complex cursussen en scholing geven en elkaar ontmoeten. Het
boom- en plantenrijk gebied van Vaeshartelt geeft de bijen een
perfecte voedingsbodem om te kunnen vooftbestaan. De bifen
die gemiddeld in een straal van 2 kilometer rond en om de kast
zoeken naar voedsel, vliegen op en afom ervoor te zorgen dat de
koningin zich kan voortplanten en dat het volkje in de kast kan
blijven bestaan. Eigenlijk kan de buitenplaats van Vaeshartelt
niet zonder de bijen en de bijen niet zonder de buitenplaats.
Het is een perfecte balairs van elkaar nodig hebben om te kun
nen voortbestaan. "Daarom zijn we ook zo blij dat we hier
mogen vertoeven" zeg Hub. Hij wuift een bij weg die voor
z'n gezicht vliegt en zegt: "Het paveljoen is eigenlijk onze
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