
Uitwintering van onze bijenvolken. 
Voor de imker is niet de uítwintering in het voorjaar het begin van het bijenseizoen, 
integendeel, de inwintering in de maanden augustus en september van het voorgaande 
jaar, met zelfs de nadruk op de daaraan voorafgaande weken. 
Daar ligt de basis van het nieuwe bijenjaar. Onze activiteiten in die periode zijn bepalend 
voor het komende seizoen.  
Bij het uitwinteren nemen we dus kennis van de eerste resultaten van al die handelingen. 

Februari 
 

Begin februari, bij het oplopen van de temperatuur, ontvangt de koningin speciaal voer, 
waardoor de eierstokken worden geactiveerd en zij aan de leg raakt. 
De aanwezigheid van stuifmeel in het voer is dan belangrijk. 
Recent onderzoek in Amerika en Duitsland heeft bevestigd dat de koningin haar eerste 
eitjes reeds legt na het verstrijken van de kortste dag. Het lengen der dagen zou hiervan 
de natuurlijke oorzaak zijn. 
Onder gunstige omstandigheden resulteert de eerste leg pas 40 dagen later in nieuwe 
vliegbijen. Al die tijd, en nog langer, moeten de oude bijen zorgen dat er voldoende 
water en vers stuifmeel binnenkomt. 
Natuurlijk dient de wintervoorraad, die nu snel gaat verminderen, toereikend te zijn tot 
het moment dat de natuur weer voldoende nectar en stuifmeel levert. 

Vluchtige inspectie 
 

Op een mooie dag in februari lichten we even het dak voor een vluchtige blik op het volk. 
Zijn de bijen rustig (en centraal gezeten) en ligt de dekplank keurig vastgekit, dan sluiten we 
de kast weer. Worden we opgeschrikt door “huilende” bijen, dan is het volk vrijwel zeker 
moerloos. Het huilen van de bijen onder die omstandigheden wordt niet ten onrechte aldus 
aangeduid, het is werkelijk een geluid dat sterk in die richting doet denken. Voor een 
beginner is het altijd goed om er een paar volken op na te houden. Dan is het mogelijk door 
vergelijking tot bepaalde conclusies te komen, hetgeen bij een vluchtige inspectie als deze 
zeer belangrijk is. 

Voorjaarsinspectie 
 

De echte voorjaarsinspectie vindt bijna twee maanden later plaats. Dat is een grondige 
inspectie, die meer tijd in beslag neemt en alleen mag worden uitgevoerd omstreeks het 
middaguur, als de temperatuur minimaal 17 °C bedraagt. 
Het volk beschikt dan over broed en aangezien de vereiste temperatuur in het broednest 
35°C behoort te zijn, moeten we ervoor zorgen dat het broed niet te veel afkoelt. Op dat 
moment is meestal broed in alle stadia aanwezig, daarmee bedoelen we dat er dan zowel 
eitjes, open als gesloten broed aanwezig zijn. 

Dat is zeer belangrijk, aangezien het volk dan weer in een algehele harmonie 
verkeert.  



 

De voorjaarsinspectie is de eerste kennismaking met het volk in het nieuwe jaar. Uit 
respect voor hare majesteit gaan we, zoals altijd, zeer behoedzaam te werk en letten 
daarbij op de volgende aspecten: 
 

• moergoed,  
• volkssterkte,  
• voedselvoorraad,  
• raatsituatie 
• sterfte.  

 
Van onze bevindingen maken we aantekening op de kastkaart, die we op de 
dekplank achterlaten.  
 

Daar het nog te vroeg in het seizoen is moeten we niet het gehele volk overhoop halen, 
want dan verstoren we de goede gang van zaken in het zich ontwikkelende volk. 

Om te zien of het volk moergoed is behoeven we beslist geen razzia op de moer te houden, 
integendeel, dat zou een zeer kwalijke zaak zijn. Zodra we op een raat gesloten 
werksterbroed aantreffen is dat een bewijs dat het volk - en dus de moer - goed 
functioneert. De volkssterkte konden we bij het “openen” van het volk reeds beoordelen. We 
zagen op dat moment hoeveel raten het volk bezet hield en dat geeft een goede indicatie 
omtrent de volkssterkte. Op een mooie zomerse dag bezet een goed volk acht tot tien raten. 
 

Een belangrijk controlepunt bij deze inspectie, speciaal bij een slecht voorjaar, is de 
voedselsituatie. Zoals we gezien hebben verschuift het volk gedurende de winter schuin 
naar achter omhoog, m.a.w. bij het begin van de inwintering zit het volk in een tros dicht bij 
het vlieggat, dus niet bovenin. 

Naarmate het volk door zijn voedselvoorraad heen raakt, komt het geheel boven - achterin 
te zitten. Hierdoor kunnen we gemakkelijk bepalen hoe het gesteld  is met de 
voedselvoorraad. 

Wel is het noodzakelijk de beide kantramen even te inspecteren; deze bevinden zich in het 
meest vochtgevoelige kastgedeelte, waar het gevaar van beschimmelen min of meer voor 
de hand ligt. Eventueel beschimmelde raten worden uit een oogpunt van hygiëne 
verwijderd. Bij sterke volken komt dat euvel echter zelden voor. 

Een goede imker zal bij de voorjaarsinspectie de losse bodem door een reserve-
exemplaar verwisselen. Een “studie” van hetgeen we op zo`n bodemplank aantreffen is 
voor een aankomend imker zeer leerzaam. 
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