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Soms zorgen parasieten ervoor dat een hele kolonie
sterft, en bij onervaren imkers durven de kolonies ook
soms leegzwermen. Dat zijn opdoffers. En je hebt ook
wel wat fysieke kracht nodig, om de steken te verbijten,
maar ook om met de kasten te sjouwen. Zo’n volle
honingraat kan makkelijk 14 kilogram wegen.”

Heb je nog een stille droom als bijenboer?  
“Mijn passie en kennis doorgeven aan mijn kleinkin-
deren, dat zou geweldig zijn. Maar het initiatief moet
van hen komen. Eerlijk gezegd heb ik anders ongeveer
alles bereikt wat ik nastreefde. Ik wilde mijn bijen graag
kunstmatig insemineren, dat is nu gelukt. Dat vind ik
van mezelf toch een knappe prestatie.” (glimlacht)
Een rondleiding langs de bijenhal? Neem contact via

www.degavers.be.

DE IMKER
Na meer dan 30 jaar imkerij moet Frans Declerq
(65) vaststellen dat hij er nóg niet alles van kent.
Hij is wat we noemen ‘een rot in het vak’ en legt er
zijn hele ziel in, maar de bijenwereld is en blijft
ondoorgrondelijk. 

Waarom houd je zo van bijen? 
“Omdat ik één iets goed besef: de bijen hebben ons niet
nodig, wij hebben hen nodig. Mensen staan er niet bij
stil, maar bijen houden de natuur in balans. Ik vind
het fantastisch hoe ik daaraan mijn steentje kan bij-
dragen. Daarnaast ben ik enorm door die diertjes
geboeid, al van toen ik kind was. Mijn vader was ook
imker. Dat in een bijenvolk van 10.000 beestjes maar
één koningin huist, die op haar eentje voor de voort-
zetting van het volk zorgt, dat is toch fenomenaal?”  

Zie je het dan als je job? Of vooral als je hobby?
“Echt wel als hobby. Ook omdat je niet het grote geld
verdient met de verkoop van honing en het materiaal

duur is.
Daarom ben
ik ook actief
bij het provin-
ciaal domein
De Gavers,
waar we eerst
een bijenstand
openden en
vandaag een

bijenhal onderhouden. Dit voorjaar wordt die nog uit-
gebreid met een glazen wand, zodat bezoekers zonder
bijensteekgevaar van het schouwspel kunnen genieten.
Voorzitter van de West-Vlaamse Imkersbond ben ik
ook. Je ziet: het beheerst mijn leven wel nogal.” (lacht)

Is de stiel voor iedereen weggelegd? 
“Goh, om bijen te houden heb je toch doorzettingsver-
mogen nodig. De natuur is de baas: zonder goed weer,
veel bloemen en goedgeluimde bijen haal je het niet.

Op een kantoor zitten? Daar denken ze niet aan.
Dominique, Pierre en Frans kozen voor een job in
het buitenleven. Goesting ging op pad met drie
mannen die de natuur helemaal te baas kunnen. 

ALLESBEHALVE EEN KANTOORJOB
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Imker Frans

DE NATUUR IS BAAS: ZONDER
MOOI WEER, BLOEMEN EN

BLIJE BIJEN HAAL JE HET NIET

“

Zij werken onder   


