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Wat is bijenwas?

Bijenwas is het materiaal waar honingbijen raten van maken. De raten zijn opgebouwd uit zeshoeken 
en worden gebruikt als opslag voor honing en stuifmeel en groeien larven uit tot bijen. 
Bijenwas is opgebouwd uit organische verbindingen, die voornamelijk bestaan uit esters. Een ester 
is een organische verbinding die ontstaat door reactie van een zuur met een alcohol of sacharide.  
Verder bestaat bijenwas uit  koolstof, waterstof, zuurstof en kleine hoeveelheid stikstof. 
Bijenwas wordt door de werksterbijen geproduceerd, door hun wasklieren op het achterlijf. De bijen 
zweten als het ware de was uit en vormen met hun kanen en speeksel de wasplaatjes. De bijenwas 
is bij afscheiding spierwit en verkeleurd langzaam naar geel/beige, door de pigmenten uit de 
stuifmeelpollen.
Om 1 kilo bijenwas te produceren, moeten bijen 1.250.00 plaatjes uitzweten. Om 1 gram bijenwas 
te produceren moet een bij ca 4,7 gram honing consumeren. Daarom geven alle imkers de was in de 
vorm van kunstraat terug aan de bijenvolken, die hierdoor minder energie behoeven te steken in het 
was produceren en zo meer honing overlaten aan de imker.
Bijenwas wordt voor vele toepassingen gebruikt binnen de industriële, religieuze, artistieke, 
medische, en farmaceutische sectoren. 



Zembla ‘Moord op de honingbij’

Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselproductie. Dankzij de bestuiving komen er iedere 
keer weer vruchten aan onze bomen en gewassen. Zonder de bij zou 80% van de de planten op 
aarde niet kunnen voortplanten of evolueren. 
Mijn fascinatie voor bijen is ontstaan door het verschijnen van de documentaire ‘Moord op de 
honingbij’ van Zembla. Deze documentaire werd gemaakt na de winter van 2011 toen de bijensterfte 
voor de derde jaar op rij een enorm hoog was. Zo’n 30% van de bijen overleefden het niet. Zembla 
onderzocht de massale bijensterfte in Nederland en stuitte op verrassende feiten. 
De bijensterfte gaat gelijk op met het op de markt verschijnen van een nieuw bestrijdingsmiddel 
dat gewassen spuiten overbodig maakt. De zaden voor vooraf gedompeld in het gif waardoor de 
hele plant giftig wordt. De bijen komen met  het gif in aanraking door de nectar en stuifmeel, wat 
ze vervolgens meenemen naar de jongen bijen. Hierdoor wordt het afweersysteem van de bijen 
aangetast en zullen ze vervolgens sterven aan een andere ziekte waar ze meer vatbaar voor zijn 
geworden. 
In Europa zijn de wetenschappers er al van overtuigd dat het bestrijdingsmiddel de gezondheid van 
de bijen aantast en in Duitsland, Italië en Frankrijk heeft dat ertoe geleid dat het giftige bestanddeel 
Imidacloprid verboden is te gebruiken op een aantal gewassen. Maar in Nederland wordt het 
middel in grote hoeveelheden op bijna alle gewassen toegepast. De tweede kamer ziet geen 
reden om het middel te verbieden. De tweede kamer laat zich adviseren door de bijendeskundige 
Dr. T. Blacquiere die verbonden is aan Wageningen Universiteit en Research centre (WUR). Hij 
maakt zich weinig zorgen over de bestrijdingsmiddelen en richt zich in zijn onderzoek alleen op de 
ziekten waardoor bijen kunnen sterven. De hoofdoorzaak van de bijensterfte is volgens hem de 
varroamijt, die van origine niet hoort bij onze honingbij maar die 30 naar geleden is overgekomen 
naar Europa. Toch zou het logisch zijn om ook naar de effecten te kijken van bestrijdingsmiddelen, 
omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen een rol zou kunnen spelen in het verergeren 
van bestaande ziekten. In Nederland is er dus geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
bestrijdingsmiddelen en bijensterfte en de besluitvorming van de tweede kamer wordt gebaseerd op 
de onderzoeksresultaten van WUR. Andere onderzoeksinstituten in Nederland geven aan dat WUR 
zich te eenzijdig opstelt en dat er wereldwijd voldoende onderzoeksresultaten zijn die aantonen dat 
het bestrijdingsmiddel invloed heeft op de gezondheid van de bijen. 
Opvallend is dat Dr. T. Blacquiere niet alleen voor de universiteit werkt, maar ook voor de chemische 
industrie. De belangrijkste producent van het bestrijdingsmiddel Bayer is een grote opdrachtgever 
voor het instituut waar Dr. T. Blacquiere onder valt en zorgt dus voor een grote geldstroom. Dr. T. 
Blacquiere wil geen inzicht geven in deze geldstromen, waarop Zembla besluit hiernaar onderzoek 
te doen. Hieruit blijkt dat er meerdere banden bestaan tussen WUR en de chemische industrie. 
Naast de financiële geldstroom, leveren deze chemische bedrijven ook onderzoekers, stellen ze 
onderzoeksruimten beschikbaar en werken ze samen met PRI (Plant Research Insitute) waar Dr. T. 
Blacquiere onder valt bij het ontwikkelen van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Hierdoor wordt de 
objectiviteit van Dr. T. Blacquiere in twijfel getrokken wanneer hij onderzoek doet naar de bijensterfte, 
want hoe neutraal kan je zijn als je door een bedrijf dat het bestrijdingsmiddel produceert 
gefinancierd wordt. Daarnaast besluiten de opdrachtgevers of de onderzoeksresultaten gepubliceerd 
mogen worden, wat zou kunnen zorgen voor een eenzijdig beeld. 
Deze gegevens zorgen voor kamervragen waar de staatssecretaris van landbouw en natuur 
meneer Bleker onder vuur wordt gelegd. Helaas geeft hij geen antwoord op de vraag waarom er 
geen andere instituten en onderzoeksresultaten dan WUR gehoord worden, die zeggen dat de 
bestrijdingsmiddelen invloed hebben op de bijensterfte. 
Voor mij persoonlijk lijkt ecologische landbouw een goede oplossing om de bijensterfte terug te 
dringen en om onze variteit in voedsel te waarborgen. Greenpeace heeft hier een rapport over 
gepubliceerd waar de video ‘Plan Bee: landbouw zonder pesticiden’ voor gemaakt is. Hieruit blijkt dat 
met de kennis en mogelijkheden van nu, dat chemische bestrijdingsmiddelen overbodig zijn. 
Bijgevoegd de video ‘Plan Bee: landbouw zonder pesticiden’: 
https://www.youtube.com/watch?list=PLABV7PGuN1lDwDWnI4YnhA38n0c3ba1RI&v=rNECZfAUx5A

De duurzaamheid van bijenwas

Ik heb onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van bijenwas als materiaal. Bij het bepalen van de 
duurzaamheid van een materiaal wordt gekeken naar verschillende aspecten:  
- het verkrijgen van het materiaal
- het verwerken van het materiaal
- de transport van het materiaal 
- het effect bij de oncsument
- de recycling van het materiaal
Bijenwas scoort op al deze onderdelen in de cyclus van een materiaal goed, wat in onderstaand 
schema te zien is. Het enige nadeel is dat het een relatieve korte levensduur heeft. 



Product design en bijenwas

Als student aan Product design ben ik gaan kijken wat voor producten er van bijenwas gemaakt 
worden en ben ik zelf gaan experimenteren met het maken van producten van bijenwas. 

Olivier van Herpt heeft samen met Joris van Tubergen een 3D printer ontwikkelt waarmee er met 
bijenwas geprint kan worden. De was wordt gesmolten tot 60 graden en stolt weer wanneer het 
materiaal geprint is. Het doel van dit project is om tijdelijke producten te maken die een statement 
vormen naar de wereld die omkomt in de massaproductie. Verder is dit project open source, omdat 
ze graag willen dat er met andere duurzame materialen geprint zou kunnen worden.  

Hieronder is het ontwerp te zien van Daniel Gaciu, die van gedroogde meloenschillen bakjes maakte. 
De bakjes zijn gecoat met bijenwas, waardoor er vloeistof in kan worden gedaan. 

Dit is het afstudeerproject van Jetske Visser, waar zij dementie centraal heeft gesteld. Hier 
heeft zij gebruik gemaakt van de fragiele eigenschap van bijenwas, dat mooi weergeeft hoe de 
belevingswereld van een dement persoon eruit ziet. De serie theepotten en kopjes zijn als metafoor 
voor hoe een alledaags voorwerp verandert in de ogen van een dementert persoon, waarvan de 
wereld steeds schimmiger en onzekerder wordt. 

‘Tallow’ is een product ontworpen door Ontwerpduo. Deze kaars bestaat voor 100% uit pure 
bijenwas en laat de kaars en de kandelaar in elkaar overvloeien. Wat ik sterk vind aan dit ontwerp is 
dat de bijenwaskaars met een enigszins ‘geitenwollensok’-imago, wordt geheven naar een design 
product. 



Experimenteren met bijenwas

Ik heb zelf met bijenwas geexperimenteerd en heb hiermee een kaars gemaakt van Afrikaanse bijenwas, 
een lippenbalsem op basis van bijenwas, kokosolie en zonnebloemolie en een ‘bijenwasfolie’ die voedsel 
conserveert. Het proces heb ik vastgelegd en in de onderstaande film verwerkt. 




