
Propolis. 

Een lastig goedje of een 
heilzaam middel ? 
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1.1 Wat is propolis ? 
Algemeen. 

• Kleverige, harsachtige stof. 

• Veel planten produceren als bescherming 
tegen weersomstandigheden een 
harsachtige stof om vooral blad-, bloem- en 
vruchtenknoppen te beschermen. 

• Deze harsachtige stof komt vooral voor op 
de knoppen en de schors van populier, 
berk, els, kastanje , kruiden en wilg. Op 
coniferen (den, spar, lariks) wordt veel 
minder verzameld. 

• Vooral de populier (24 soorten) is in West 
Europa hoofdleverancier. 

• Noordelijk halfrond, subtropen en tropen 
leveren verschillende soorten en kleuren. 



1.2 Wat is propolis ? 
Specifiek. 

• Volgens Russisch onderzoek is de samenstelling: 
was (27%), harsen (46%), balsem (7%), flavonen 
(15%) en flavonoiden (2%).  

• Volgens Westers onderzoek is de samenstelling: 
was (30%), harsen (50%), etherische oliën (10%) 
en stuifmeel (5%). 

• De bijen verrijken dit plantenhars met bepaalde 
afscheidingstoffen. 

Kortom: 

1. Een substantie die van plantenknoppen komt. 

2. Afscheidingsstoffen van bijen. 

3. Stoffen die bij de verwerking toegevoegd 
worden (was en stuifmeel). 

 

 



1.2 Wat is propolis ? 
Specifiek. 

• De samenstelling  van propolis hangt sterk af van 
de plaatselijke vegetatie, het jaargetijde,klimaat 
en plaatselijke omstandigheden.  Hierdoor toont 
de samenstelling sterke schommelingen. 
 

• Propolis en temperatuur: Tussen 0 en 15° C → 
vast en hard. Vanaf 25 tot 30° C. is het buigzaam. 
Boven de 30° C. wordt het kleverig. Bij die 
temperatuur is het in vet oplosbaar (lipofiel) en 
wordt het waterafstotend . Van af 65°C. wordt het 
vloeibaar en bij meer dan  100° C. verdampt het. 
 



2. Waar gebruiken de bijen propolis voor ? 

• Verkleinen van het vlieggat i.v.m. 
verdediging en temperatuur. 

• Kieren en gaten afdichten. 

• Bijen verdragen geen trillende 
kastonderdelen en zetten deze 
vast met propolis. 

• Versteviging van de raat. 

• Aanhechting van raat aan de 
bovenlat versterken. 



2. Waar gebruiken de bijen propolis voor ? 
(samenvatting). 

1. Desinfectie: Lijken (bv. muizen) inkapselen,remmen 
van bacteriën en virussen, voetmat bij de ingang → 
b.v.   bij besmetting met kalkbroed verhoogde 
verzameldrang van propolis. 

2.   Isolatie: vlieggat, scheuren en spleten, trek. 

3.   Versterken van de ramen en als onderdeel voor het 
afdekken  van gesloten broed. 

 



3. Welke bijensoorten verzamelen propolis ? 

• Alleen bekend van Apis Mellifera en van 
de Meliponen (angelloze bij). 

• Apis Caucasica → veel = > 50 gr. per volk 
per seizoen. Overvloedig gebruik van 
propolis. Bij het begin van de winter 
wordt de ingang met een dikke laag 
propolis verkleind, met alleen kleine 
gaatjes voor ventilatie en om uit te 
vliegen (F.Ruttner). 

• Apis Ligustica + Apis Carnica → minder. 

 



3. Welke bijensoorten verzamelen 
propolis ? 

• De Buckfastbij is een slechte verzamelaar van 
propolis. Onder invloed van de kruisingen die 
Broeder Adam doorvoerde is vanaf het begin 
geprobeerd de verzamelijver voor propolis tot 
minimale hoeveelheden terug te brengen. 

• Apis Cerana, A. Flora en A. Dorsata → vrijwel 
niets. 

 



4.1 Hoe wordt propolis verzameld en 
gebruikt door de bijen? 

• Doorgaans door een kleine groep 
gespecialiseerde werkbijen die dit 
werk blijven doen →beroeps !. 

• Weinig vluchten per dag vanwege 
de inspanning. Vlucht → 15 – 20 
min. Daarna lange rustpauze en 
grote voedselopname. 

• Alleen bij een temperatuur die 
hoger is dan 20° C. tussen 10.00 
en 16.00 uur. Propolis is dan 
bewerkbaar. 

 

 



4.1 Hoe wordt propolis verzameld en 
gebruikt door de bijen? 

• Het opnemen van deze 
harsachtige, kleverige stof 
kost veel energie.  

• Bijen verzamelen  (net als bij 
stuifmeel) verschillende 
soorten propolis. 

• Met de antennen zoeken de 
bijen geschikte stukjes 
propolis. 

 



4.2 Hoe wordt propolis verzameld en 
gebruikt door de bijen? 

• Stukjes hars  worden met kaken en 
poten bewerkt, losgescheurd, met de 
tong bevochtigd → tot plaatjes 
verwerkt met de zuigsnuit en de 
kaken→ transport van ongeveer 10 
mg. via pollenkorfje aan de 
achterpoten. 

• Tijdens het verzamelen worden 
speeksel en andere stoffen van de 
kaakklieren toegevoegd. 

 



4.2 Hoe wordt propolis verzameld en 
gebruikt door de bijen? 

• Bij terugkeer brengt de werkbij 
die propolis verzamelt meestal 
zelf de propolis naar de plaats 
van bestemming in de kast. 
Huisbijen maken het daar los en 
verwerken het verder. 

• Bij het afdekken van de 
broedcellen worden was en 
kleine hoeveelheden propolis 
gemengd.  

• Sterke bijenvolken vermengen 
minder was in propolis dan 
zwakke volken. 
 



4.3  Hoe wordt propolis verzameld en gebruikt door de 
bijen? 

Schema. 

1. Factoren die het verzamelgedrag opwekken→ 
Ontsmetting, temperatuur, afweer. 

2. Zoekstimulans. 

3. Uitvliegen en zoeken . 

4. Lokalisering van een propolis-bron en keuze. 

5. Verzamelen van propolis (toevoegen van speeksel, 
mengen met andere soorten) 

6. Terugkeer in de kast met de lading. 
 

 



4.3  Hoe wordt propolis verzameld en gebruikt door de 
bijen? 

Schema. 

7.  Wachten op het afladen. 

8.  Afladen en verder transport door andere 
werkbijen. 

9.  Gebruik: 

• Bouwen en repareren. 

• Desinfecteren. 

• Inkapselen van kadavers. 

10.    In plaats van gebruik (9) kan ook  tijdelijke 
opslag plaats vinden en daarna gebruik (9). 

 



5.1 Propolis verzamelen door de imker. 
 Algemeen. 

• Over het algemeen houden imkers niet 
van propolis omdat: 

- het  (vooral bij warm weer) plakt aan 
handen en kleding. 

- het een natuurlijke verontreiniger is van 
was. 

- het  verwijderen veel werk en tijd kost. 

- de (Hoffmann)ramen aan elkaar gekit 
worden. 

- Sommigen mensen allergisch zijn voor 
propolis. 

 

 

 



5.1 Propolis verzamelen door de imker. 
 Algemeen. 

• Imkers die reizen waarderen propolis omdat 
het de broed- en honingkamers goed bij elkaar 
houdt tijdens het transport. 

• Al jaren probeert men bij de bijen een al te 
grote neiging tot verkitten weg te selecteren. 
Een “weinig kittende bij” is een selectie-
criterium. 

• Wanneer ga je een koningin verwijderen als 
het volk te veel propoliseert ? 

 



5.2 Propolis verzamelen. 
 Betekenis voor de bij. 

• Hoort bij het verzamelgedrag en is opgeslagen in  de 
genen. 

• Noodzakelijk om te overleven in een omgeving van  

• 34.5 ° C. + luchtvochtigheid van 50%. 

• Bacteriën en virussen worden er door bestreden. 

• Imker die propolis verzamelt moet rekening houden met 
de hoeveelheden. 

• Bijen verzamelen propolis gedurende het gehele seizoen 
maar zijn extra actief in de nazomer en de herfst → 
overwintering !! 

• Verzamelgedrag verschilt van volk tot volk. 

•  Bij sterke dracht (nectar) wordt verzamelen van propolis 
verwaarloosd → honingkamer-raat blijft dan sneeuwwit. 

 



5.3 Propolis verzamelen. 
De hoeveelheid en de kwaliteit. 

• In West-Europese landen met gematigd 
klimaat, per volk, per seizoen → 50 – 100 
gr. 

• Zuid-Europa + landen met langere 
vegetatietijd → 200 gr. 

• Sterk kittende volken, gunstige regio, 
goede techniek en bedrijfsmethode → 
400 gr. 

• Met de Kaukasische bij en een speciale 
op dit product  gerichte bedijfsmethode 
is het zelfs mogelijk 2 kg. per jaar, per 
volk te oogsten (Nowottnick). 



5.3 Propolis verzamelen. 
De hoeveelheid en de kwaliteit. 

• Door ventilatie en daarbij 
passende apparatuur  en 
middelen om te oogsten kan  de 
hoeveelheid opgevoerd worden.   

• Kwaliteit wordt gemeten aan de 
chemische samenstelling, 
antioxidanten, flavonoiden en is 
afhankelijk van natuurlijk milieu 
en specifieke planten. 

 



 
5.4.1 Propolis verzamelen. 

Technieken 

 Inleiding. 

• Bijen vullen vooral ruimten tussen 0,1 en 3,5 
mm. op met propolis. 

• Afstanden van 4,7 tot 9,5 mm. worden niet 
opgevuld. 

• Ze leggen de grootste kit-activiteit aan de dag bij 
ruimten tussen 0,1 en 3 mm. 

• Boven in de kast wordt meer gekit dan onder en 
in het midden → warmteverlies  stimuleert  tot 
propolisering. 

• Op basis van deze gegevens worden overal in de 
wereld materialen gemaakt om propolis te 
oogsten waarvan de spleten en mazen een 
kleinere opening hebben dan 4 mm. 

 



5.4.2 Propolis verzamelen. 
Technieken 

Jaarlijks  schoonmaken van kasten,ramen, etc.. 

• Deze kithars bevat wel veel was. 

• Wasgehalte van raamzijkant: 16-23% 

• Wasgehalte van raambovenkant:32-56% 

• Door voorzichtig smelten kan de was bij 62° C. 
gescheiden worden van de kithars. 

• Geoogste propolis mag in ieder geval geen 
resten van Perizine, Bayvarol, etc. bevatten !! 

• Aan broedramen wordt ongeveer 30% meer 
gekit dan aan honingramen. 

• Oogsten bij lage temperatuur. Propolis is dan 
brokkelig en laat goed los. 

 

 



5.4.3 Propolis verzamelen. 
Technieken 

Planmatig propolis oogsten met materialen. 

• Kleine tussenruimtes tot max. 3,5 mm. zijn 
interessant. Deze worden met propolis 
gevuld. 

• Alleen op deze manier kun je een wasarm 
product oogsten → vraag van de markt. 

• Wat geef je voorrang ? Propolisoogst of 
honingoogst ?  Voor de honingoogst moet 
de “open ruimte” voor propoliswinning  wel 
afgedekt worden om in de kast het 
binnenklimaat voor de honingbereiding en 
–rijping te waarborgen. 

• Sterke bijenvolken propoliseren meer dan 
zwakke en gebruiken daarbij minder was. 

 

 

 

 



5.4.4 Propolis verzamelen. 
Technieken 

A. Afdekplankjes. 

• Gebruik van afdekplankjes  
i.p.v. plastic of een afdekplank. 

• Laat tussen de plankjes 
spleten van ongeveer 3mm. 
 

 

 



5.4.4 Propolis verzamelen. 
Technieken 

B. Jute of hennep. 
• Wordt veel gebruikt in het Oost-

Europa. 
• Direct  op de bovenste 

broedramen of op een 
koninginnenrooster. 

• Bijen nemen het graag aan en 
propoliseren goed. 

• Bij het oogsten de jute/hennep 
langzaam en voorzichtig losmaken. 
 



5.4.5 Propolis verzamelen. 
Technieken 

• Na een paar uur in de vriezer is de 
propolis brokkelig en laat gemakkelijk 
los door het tegen elkaar te wrijven. 

• Nadeel van jute/hennep is wel dat 
kleine deeltjes in de propolis terecht 
komen. 

• Bij gebruik van een 
koninginnenrooster onder de 
jute/hennep krijg je minder verkitting 
aan de ramen. Het materiaal laat beter 
los en stoort de bijen minder. 
 



5.4.6 Propolis verzamelen. 
Technieken 

C. Het Leikart-raam. 
• Methode wordt slechts op kleine 

schaal  gebruikt. 
• Houten raam met houtstaafjes op 3 tot 

4 mm. afstand. Ieder bijenvolk krijgt 
zo’n raam. Als het vol is ruilen. 

• Raam kan naar kastensoort verticaal 
(warme bouw en 
achterbehandelingskast) en horizontaal 
(onder de dekplank) gebruikt worden. 
Wel het voergat van de dekplank open 
laten zodat voldoende luchtcirculatie 
ontstaat.. 
 
 



5.4.6 Propolis verzamelen. 
Technieken 

• Niet in de handel en dus zelf 
maken. 

• Nadeel is dat de dunne 
houtstaafjes  onder invloed van 
het vochtige binnenklimaat 
“werken” en de afstand 
daardoor verandert. 

• Ramen bevriezen en propolis op 
tafel uitkloppen.  



5.4.7 Propolis verzamelen. 
Technieken 

D. Ramen met gaasrooster van 1,5 mm.. 

• Vooral  in gebruik bij achterbehandelingskasten (voor het 
vlieggat). 

• Aan beide kanten zit een gaasrooster. 

• Als beide kanten vol met propolis zitten een nieuw leeg 
raam plaatsen. 

• Invriezen, afkloppen, met mes schrapen. 

• Door onderste lijst weg te nemen kan ook aan de 
binnenkant geoogst worden. 
 

 



5.4.8 Propolis verzamelen. 
Technieken 

E. Reisraam. 

• Gaasrooster met openingen tussen de 2 en 

     3 mm. 

• Bovenop de bovenste broedbak.  

• Als de buitentemperatuur het toestaat alleen 
de (buiten)deksel er op leggen. In de hoeken 
van de deksel kleine blokjes hout voor de 
ventilatie. (Binnen)deksel, met open voergat 
mag ook. 

• Invriezen, op tafel leggen en kloppen en 
krabben met een mes. 

. 



5.4.9 Propolis verzamelen. 
Technieken 

F. Kunststofplaten met wigvormige spleten. 
• Behoort intussen tot het assortiment van de 

bijenartikelen. 
• De brede kant van de spleet naar boven op 

de bovenste broed/honingramen. Daarover 
de buitendeksel of de afdekplank met open 
voergat. 

• Invriezen, licht oprollen waarbij de brede kant 
van de spleet naar buiten gericht moet zijn en 
de propolis springt gemakkelijk uit de 
trapezevormige openingen.  

• Nadeel is dat ze niet duurzaam genoeg zijn 
doordat ze snel “kraken” en dan niet meer 
gebruikt kunnen worden. 
 

Nieuw !!! 
2013 



5.4.10 Propolis verzamelen. 
Technieken 

G. Gera-propolismatten. 

• 1999, Nieuw Zeeland, speciaal voor 
de propoliswinning. 

• 4 over elkaar liggende platen van 
stabiel kunststof. Daarin 8 rijen met 
14 gaten.  Tussen die rijen staan 
smalle 1mm. hoge straatjes. Bij twee 
op elkaar liggende platen ontstaat 
daardoor een afstand van 2mm. De 
bijen vullen de spleet rondom het gat 
met propolis. 
 

 



5.4.10 Propolis verzamelen. 
Technieken 

• Extra effect door bovenop een grof 
geweven mat (plastic of sisal) te 
leggen die ook gepropoliseerd wordt. 

• De Gera-propolismatten worden 
vooral en bij voorkeur gebruikt op de 
ramen van de bovenbak maar kunnen 
ook gebruikt worden tussen de 
onderbak en de bovenbak. Bijen en 
koningin hebben immers een vrije 
doorgang door de gaten in de matten 

 

 



5.4.11 Propolis verzamelen. 
Technieken 

• Een volledige verkitting levert 100 
tot 120 gr. op. 

• De fabrikant adviseert een 
oogstperiode van 6 weken. 

• Invriezen  en met een 35 mm. 
brede spatel de propolis tussen de 
straten van de matten 
wegkrabben. 



5.4.12 Propolis verzamelen. 
Technieken 

H. Muggengaas van kunststof. 

• Op de bovenbak en met punaises 
vastzetten aan de kanten. 

• Heeft  soms een sterke geur. Ik 
weet niet of er door die geur 
residuvorming kan optreden !! 

• Ook te koop als bijenmateriaal. 

• Propolis kraakt bij dit materiaal 
gemakkelijk uit in bevroren 
toestand. 
 

 



5.4.12 Propolis verzamelen. 
Technieken 

l.“Voile” glasgordijn. 

• Op de bovenbak vastzetten 
met punaises.  

• Hangen door op de ramen 
en op de contactplaatsen 
bouwen bijen de propolis-
richels. 

 



5.4.13 Propolis verzamelen. 
Technieken 

J. Glazen plaat. 

• Deze plaat gebruiken als afdekplaat. 

• Deksel weglaten en licht in het 
bijenvolk laten vallen. 

• Als reactie op dit licht propoliseren 
de bijen de glazen plaat. 

• Gemakkelijk te verwijderen met een 
spatel. 

• Moeilijk in de open lucht en dus 
alleen in een bijenhal te gebruiken. 

• Probleem is het vastkitten aan de 
kastranden!!!! 



5.4.14 Propolis verzamelen. 
Technieken 

K. Evaluatie van de technieken. 

1. Om praktische redenen kan de dekplank 
vaak niet vervangen worden door propolis- 
verzamelmaterialen: 

• Honingkamers → binnenklimaat voor 
honingbereiding/rijping.  

• Tijdens afvoeren met voer op de 
afdekplank. 

• Tijdens behandeling tegen varroamijt → 
binnenklimaat + afsluiting + temperatuur. 

 



5.4.15 Propolis verzamelen. 
Technieken 

2.  Hoe ver kun je gaan in het op gang 
brengen van luchtcirculatie in een 
bijenkast die de bijen aanzet tot 
propolisering ? 

3.  Hoe ver mag je gaan en tot welk tijdstip 
met het verwijderen van propolis ? 

4.  Onderzoek in Dtsld (Die Bienen,  dec. 
2011) toont aan dat fijne muggengaas 
van kunststof, kunsstofplaten met 
wigvormige spleten en taps toelopende 
houtlatten het beste resultaat 
opleveren. 

 



5.4.16 Propolis verzamelen. 
Technieken 

5. Opgelegde verzamelroosters moeten 
“vrij” liggen → punaises op de 
toplatten  en regelmatig verplaatsen. 

6. Regelmatig oogsten levert niet meer 
op dan eenmalig oogsten. 

7. De gunstige oogsttijd verschilt van jaar 
tot jaar. Tip: vroegtijdig  plaatsen van 
roosters. 

 
 
Propolisstans met 10 tanden. 
•Geen beschadiging. 
•Niet invriezen. 
•€6,50 
 

 



5.5.1 Propolis verzamelen. 
Wanneer. 

• Over het algemeen gedurende het  gehele drachtseizoen. 

• Juni levert de beste kwaliteit. 

• In ons gematigde West Europese klimaat leveren hoog- en 
laatzomer (juli – oktober) de grootste propolisopbrengst  
→bijen willen de kast dichtmaken i.v.m. de naderende  winter. 

• De oogst van nectar krijgt voorrang  !! → honingraat behoudt  
ook meestal zijn frisse, witte kleur. 

 



5.6 Propolis verzamelen. 
Zuivere propolis !! 

• Gebruik van propolis → voedingssupplement, verzorgings-
product → kwaliteitscontrole !! 

• Deze begint bij het verzamelen. 

• Verontreinigingen: was, stof, overblijfselen in de kast, 
verfresten, houtresten → veel aanwezig in het “schraapsel” 
van de schoonmaak. 

• Planmatig oogsten met materialen levert meestal een beter 
product.  

• Streven naar een  hoog propolisgehalte (60%) en een laag 
wasgehalte. 

 
 

 

 



5.6.2 Propolis verzamelen. 
Zuivere propolis !! 

• In Dtsld liefst met bio.dyn. certificaat. Prijs > €125,- per kg. 

• In Nederland koopt Gerrit Zwart uit Goirle propolis op. 

• Sterke volken leveren een kwalitatief betere (zuivere) 
propolis. 

• Vaak  en meteen oogsten na een snelle propolis-opbouw door 
de bijen levert de beste kwaliteit. 

• Verzamelde propolis in soorten (zuiver en minder zuiver) 
bewaren in gesloten  systeem (bus, emmer) i.v.m. 
verontreinigingen. 

 



In: Bijenhouden, febr. 2013. 

Beste Wim, 
Dank voor uw email. Onze prijs is afhankelijk van de kwaliteit: gemiddeld 

€40,-  die prijs is hoger wanneer de propolis uit matjes is gewonnen. Het 
liefst kom ik de propolis ophalen, ik vind het belangrijk om te weten waar 
de propolis vandaan komt. Daarnaast is het altijd leuk om een kijkje te 
nemen bij collega-imkers! 

  
Kunt u vertellen wat voor varroa-behandelingen u uitvoert? 
  
Als u meer over ons bedrijf wilt weten: www.propolis.nl 
Ik ontvang graag meer informatie over uw lezing! Wellicht dat het voor onze 

klanten ook interessant is. 
  
Met vriendelijke groet, 
Ewout Fernhout 

 

http://www.propolis.nl/
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