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De fascinatie van het bijenleven
door Martijn Nekkers

Op het terrein van de voormalige proefboerderij aan de Bantamlaan in Maartensdijk houdt bijenhouder
Aart van der Linden zijn bijenvolken. Onder een keurig afdakje staan de bijenkasten en bijenkorven naast
elkaar. De bijen vliegen af en aan. Van der Linden is een enthousiaste imker die een heleboel weet te vertellen
over de wereld van bijen en honing. Hij is ook erg geïnteresseerd in de geschiedenis van het bijenhouden.
Hoewel hij eigenlijk bouwtechnisch tekenaar van beroep is, zijn de bijen toch zijn grote passie.
Van der Linden, opgegroeid in Westbroek, was in zijn jeugd al bezig met
het houden van bijen. Sinds 1983 is
hij woonachtig in Maartensdijk, aan
de Julianalaan. Daar is hij dan ook
op zoek gegaan naar terreinen waar
hij bijen zou kunnen houden. Sinds
2003 is dit het terrein aan de Bantamlaan, eigendom van het Utrechts
Landschap. Van der Linden wint niet
alleen de honig in van zijn bijen, hij
stelt de bijenvolken ook beschikbaar
voor bestuiving in boomgaarden en
kassen.
Samenwerking
Bijenhouder van der Linden is gefascineerd door het leven van de bijen.
Hoe de bijen eendrachtig samenwerken aan het in stand houden van het
volk. Het is bijzonder om waar te
kunnen nemen hoe de taakverdeling
en samenwerking is van de bijen in de

gemeenschap van een bijenvolk. Op
dit moment beschikt hij over vijftien
bijenvolken. Ieder volk bestaat uit
duizenden bijen. Is hij al vaak gestoken tijdens zijn werk met de bijen?
Van der Linden: ‘Dat valt wel mee.
Het hangt van verschillende factoren
af. Als de bijen onrustig zijn dan steken ze sneller. Vorig jaar, toen ik de
kasten had staan op een koolzaadveld
ben ik toch wel zo’n vijftien keer
gestoken. Ik kan er echter goed tegen.
Je wordt er ook immuun voor. Dit jaar
ben ik pas twee keer gestoken.’
Toch zet hij, als hij een korf laat zien,
de beschermkap van gaas op. Ook
steekt hij een soort groot formaat pijp
aan waarin tabak zit. Het is speciale
bijentabak. De bijen worden er rustig
van, belooft het etiket. Handschoenen
draagt hij echter niet. Als hij de korf,
die geen bodem heeft, omkeert zien
we aan de binnenkant hoe de bijen

bezig zijn om een honingraat te bouwen. Dat is hier een geheel natuurlijke raat, in tegenstelling tot de raten
die de imker zelf in een raamwerk
bouwt en daarna in een bijenkast
plaatst. De bijen hoeven die raat dan
alleen nog maar te vullen.
Opbrengst
Van der Linden ‘slingert’ de honing
met een handslingerapparaat en verkrijgt zo zonder verhitting zuivere
honing. Hij verkoopt de honing aan
huis onder de naam ‘Bijenhouderij
Mellinde’. Zelf is van der Linden ook
een liefhebber van honing. Hij vindt
het vooral leuk om aan de smaak
te kunnen bepalen wat voor soort
honing het is, waar de honig gewonnen is. De omgeving waar de bijen
gevlogen hebben is heel sterk bepalend voor de smaak van de honing.
Hij heeft in het verleden ook deel

Brandweerlocatie Maartensdijk filmlocatie
door Kees Pijpers

genomen aan provinciale en landelijke keuringen waar de imkers allemaal
hun best deden om de beste honig aan
te bieden. Er zijn drie soorten honing:
vloeibare honing, gekristalliseerde
honing, die vaster van structuur is en
crème honing, een combinatie van
de eerste twee soorten. Natuurlijk
is er daarnaast nog de bekende heidehoning. Hiervoor brengt van der
Linden de bijen naar de heide wanneer die in bloei staat. Tenslotte is er
nog raathoning. Dat is honing waarin
een stuk honingraat drijft. Die is er
vooral omdat de consument dit een
aardig gezicht vindt. Van der Linden
verkoopt voornamelijk de eerste twee
soorten. Maar ook heeft hij bijenwas,
die wordt gemaakt van gesmolten
honingraten. Hij vult de potten met
honig zelf in zijn schuur achter het
huis. Daar heeft hij ook een bijzondere collectie voorwerpen uit de
geschiedenis van de bijenhouderij. Er
zijn oude slingerapparaten, een antieke honingpers, originele werktuigen
en een verzameling oude en antieke
bijenkorven. Maar ook is er een vitrine met oude bijenwasblikken en zijn
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Vorige week maandagmiddag werden er bij de Maartensdijkse brandweerkazerne aan de
Koningin Wilhelminaweg filmopnames gemaakt door de professionele Film Productie Maatschappij
‘First on Mars’. Zij deden dat voor een bedrijf, waarvan de opnamen pas eind augustus op televisie
te zien zijn en waarvan wij de naam nog niet bekend mogen maken.
Het was druk bij de kazerne. Het
wemelde van de vakmensen. De
cameraman zoemde in. Helpers zetten alles naar hun hand. Figuranten
repeteerden, de regisseur riep zijn

orders terwijl een grote groep aardige een massa auto’s van al de betrokkesecretaresses zowel in als buiten hun nen geparkeerd.
opgezet tentje alles noteerden.
Maartensdijker Freek de Graaf was de
enige opgeroepen plaatselijke brandWagenpark
weerman. Hij bestuurde de brandHet wagenpark mocht er ook wezen. weerwagen in de uitrij-scène. ‘Ik heb
Twee grote vrachtwagens voor licht wel 30 keer de auto naar buiten en
en geluidsapparatuur, een cateringau- weer naar binnen gereden’, vertelt hij.
to met hartige voorzieningen, waarin ‘Dat moest vaak, zodat ze er het beste
vóór de opnamen eerst nog eieren shot uit kunnen halen.’ Freek heeft
werden gebakken. Andere auto’s met het met plezier gedaan en figureert
opname-apparatuur stonden erbij en zeer waarschijnlijk later in het jaar op
op het weiland aan de overkant waren televisie.
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De bijenkorven van Aart van der
Linden.
er honingpotten in allerlei vormen
en uitvoeringen. Het geeft een goed
beeld van wat er al zo komt kijken bij
het bijenhouden en hoe dat in de loop
van de geschiedenis veranderd is.
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Maartensdijker Freek de Graaf (geel-gestreept jack) was de enige opgeroepen
plaatselijke brandweerman en bestuurde de brandweerwagen in de
uitrij-scène.
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