
Bijenstand in de Natuurtuinen Jekerdal.  

De bijenstand in de Natuurtuinen wordt beheerd door vrijwillige imker(s) die lid 

zijn van de vereniging Vrienden Natuurtuinen Jekerdal (VNJ). Deze zijn tevens lid 

van een erkende imkersvereniging. Ze verzorgen de bijen volgens de wettelijke 

richtlijnen en die van hun imkersvereniging. Hierbij worden alle hygiënische 

voorzorgsmaatregelen in acht genomen om het voortbestaan van de bijenvolken te 

waarborgen. 

 

De werkzaamheden aan de bijen worden gedaan volgens 

de handboeken zoals die door de cursussen voor de imkers door hun verenigingen 

worden gehanteerd. Hierbij staat het belang van de bijen voorop staat.  

 

Bijen kunnen overlast veroorzaken en eventueel steken. Dat doen zij enkel als zij 

zich bedreigd voelen. Bijen die naar bloemen vliegen om nectar en stuifmeel te 

halen steken vrijwel nooit, tenzij ze vastgepakt worden. Bijen verdedigen wel hun 

volk dat in een bijenkast of bijenkorf of een boom woont. De bijen bij de ingang 

controleren alle dieren en ook mensen die de bijenkast benaderen. Zij reageren 

daarbij vooral op geuren. Dus mensen met een sterke geur (bijvoorbeeld, 

deodorant, alcoholgeur, zweetgeur, e.d.) worden door bijen onmiddellijk 

gesignaleerd.  

 
Bij benadering van de kasten is het daarom nodig dat men een bijen beschermkap 

over het hoofd trekt. Bijen zullen vooral op de geur van adem en hoofdlotion 

reageren en naar het hoofd vliegen en eventueel steken. Bij een steek is het het 

beste onmiddellijk bij het bijenvolk weg te gaan want 1 steek werkt aanstekelijk op 

de andere bijen door de geur van de steek. De angel moet onmiddellijk verwijderd 

worden door hem uit de huid weg te vegen met je vingernagel. Niet door de angel 

proberen te pakken, want dan pers je juist het gif in je huid, doordat je de gifklier 

die blijft zitten leeg te knijpen.  



 

Bij de drogist zijn diverse middelen te koop om de zwelling van een bijensteek te 

verminderen. Sommige mensen zijn allergisch voor bijen en kunnen beter uit de 

buurt blijven. Zij dienen zelf te zorgen voor hun medicatie via de huisarts en 

dienen die zelf bij zich te dragen en van te voren de imker hiervan op de hoogte te 

stellen. Er zijn mogelijkheden om via de huisarts hiervoor een anti-allergie kuur te 

volgen.  

 

Bij bepaalde werkzaamheden aan het bijenvolk, zoals een uitvoerige kastcontrole, 

het maken van kunstzwermen, het zoeken naar de koningin, het afnemen van de 

honing, het invoeren van suiker, is het mogelijk dat bijen lastiger zijn. In de regel is 

dat niet meer dan een 5 tot 10 meter rondom het volk. En dat hangt ook sterk af 

van de aard van het volk en het weer (regen, storm, aankomend onweer) en van de 

geuren (zweet bij warm weer en lichamelijke inspanning).  

 
De bijenstam bij de Natuurtuinen is zachtaardig van karakter, het zijn Carnica’s en 

die steken niet gauw. Het kan ook dat muizen of andere zoogdieren de bijen 

belagen, zoals een das die ’s nachts een kast kan omstoten, of vogels die 

voortdurend bijen vlak bij de ingang wegvangen (koolmees) of op de kast gaan 

roffelen (specht). Dan kunnen de bijen ook extra alert zijn en sneller steken. 


