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en wasproductie en het werk rond de
teelt groeiden natuurlijk mee.Maar ook
onze plannen, voor een informatie- en
kenniscentrum. Als bijenteeltleraar (A
en B) vertel ik niet-bijenhouders graag
wat ik weet, en ook wat ik op reis en
bijvoorbeeld in contacten met bijenonderzoekers heb gehoord.

Bouwen!
In juni 2013 is op eigen terrein een
prachtig nieuw pand geopend, met
veel belangstelling van de Brabantse
pers. Maar daaraan ging wel een enerverend traject vooraf van vergunningen
aanvragen en subsidie verwerven. Die
kwam van Europa (programma Leader,
voor een vitaal platteland) en van de
provincie Brabant. Daarnaast was nog
een ﬂink deel ﬁnanciering nodig en
ook eigen geld. De architect heeft zich
laten inspireren door de bijenraat. De
ruimte – veel glas, veel licht - bestaat
uit zes ‘raatcellen’ met in het midden
de zevende, met een puntdak. Van
boven gezien is het een bloem.Bin-

‘De architect heeft
zich laten inspireren
door de bijenraat’
nen vormen de moderne bijendichte
honingslinger- en afvulruimte
in combinatie met een grote historische collectie van imkermaterialen
samen de achtergrond voor onze
voorlichting over bijen; die stemmen

we altijd af op de bezoekers.
De museumstukken komen uit Vledder,
Zoelen, Wageningen en van Terschelling. Bij ons vonden ze ‘asiel’: honing-/
waspersen, slingers, tientallen korf- en
kasttypes (houtworm is een probleem)
en vooral veel handgereedschap van
de oude imkerij. En er zijn nog talloze
andere bij-zondere voorwerpen waarop
we de hand wisten te leggen, want we
zijn altijd op zoek.

locatie beschikbaar rondom een eveneens nieuwe verenigingshal. Elk jaar in
april biedt Sint-Ambrosius hier meer
dan honderd soorten zelf gekweekte inheemse planten aan – drachtplanten
vanzelfsprekend. Ondertussen kunnen
bezoekers de bijen zien vliegen.

De zakelijke kant
Inkomsten komen onder andere uit de
verhuur van bijenvolken, zowel voor
vollegrondsteelten als die onder glas en
in tunnels. Belangrijk is daarnaast onze
honing, die ook te koop via winkels in
Brabant. We hebben mooie soortsetiketten laten maken waarop alles staat wat
erop moet staan. Ons assortiment biedt
ook geimporteerde tincturen, crémes
en luxe cosmetica. En natuurlijk koek
en ander honinglekkers. Sinds een paar
jaar verkopen we wat imkermateriaal,
raampjes, was en dergelijke. De komende jaren zal het totale productaanbod
zeker verder worden uitgebreid.

Op de kofﬁe
We hebben veel ruimte voor groepen,
een centrale kofﬁebar, en bordjes van
de gemeente wijzen wandelaars en
ﬁetsers de weg wijzen naar Ecopoll
en een inspirerend verhaal over de
honingbij en haar producten. Een hele
onderneming voor het zover was, maar
wat ons betreft moeite waard.

Een cirkel met zes raatcellen en in het midden de zevende, met een puntdak, ziet er
van boven bovendien uit als een bloem.

“Er liggen duidelijke verbanden”, verklaarde Jan Juffermans, één van de initiatiefnemers van Eetbaar Boxtel (www.
eetbaarboxtel.nl), de keuze om De
Groene Draad te starten op de 41e bijenmarkt. De wandel- en ﬁetsroute heeft
te maken met biodiversiteit en dat is
ook voor de bijenhouderij een thema.
“Daarnaast is het ook een praktische
keuze, deze markt is er al en je weet
dat er veel mensen op af komen. Wij
slaagd om haar jaarlijkse bijenmarkt
denken en dromen er over om onze
drukbezocht te krijgen én te houden.
tocht ook elk jaar te gaan doen.”
Dat zien andere initiatiefnemers ook en
Helaas gaat niet alles goed. Van het
zij spelen er op in.
bloemenzaad dat de wethouder vorig
Ooit begonnen als ontmoetings- en
jaar dichtbij de verenigingshal zaaide,
handelsplaats voor imkers, is de markt
is nauwelijks iets opgekomen. Gelukin de jaren negentig veranderd in een
op plantenverkoop en bijenpromotie ge- kig gebeurde dat elders in het dorp
wel. En daar vertellen de imkers, met
richt publieksevenement. Deze formule
foto’s in de hand, dan weer over aan
is na de eeuwwisseling verder uitgede bezoekers van bijenhal en –markt.
bouwd. Toen kwam een nieuwe markt-

Bijenmarkt Boxtel

startplaats groene acties

Contact met burgers is een schone
zaak; imkers maken er tegenwoordig
veel werk van. In Boxtel gaat het ook
andersom. De traditionele bijenmarkt is
al twee jaar op rij door anderen uitgekozen als startplaats voor nieuwe,
groene activiteiten.
Op 27 april gaf wethouder Marusjka
Lestrade op de bijenmarkt het startsein
voor De Groene Draad, een wandel- en
ﬁetstocht langs veertien bedrijven en
instellingen met duurzame voedselproductie. Dit ging gepaard met de nodige
aandacht in de lokale en regionale pers.
Een jaar eerder zaaide een andere wethouder, Peter van de Wiel, pal naast
het bijenmarktterrein een bermstrook
in met een bloemenmengsel. Dit als
startsein van een biodiversiteitsproject
in Boxtel en Liempde. Diverse plantsoenen van gemeente, waterschap en
Gasunie zijn sindsdien verrijkt met kruiden en bloemrijke struiken.
Bijenhoudersvereniging Sint-Ambrosius
Boxtel had geluk met deze acties. Het
initiatief lag bij anderen en de traditionele markt proﬁteerde van de extra aandacht van publiek en pers. Uiteraard zijn
beide acties ook gunstig voor de bijen.
Maar dit geluk is niet komen aanwaaien. De Boxtelse vereniging is er in ge-
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Steeds meer van onze bijen bleken
inzetbaar voor bestuiving, en voor allerlei imkeractiviteiten is er rondom huis
op ons eigen ‘erf’ ruimte genoeg. Al die
volken kunnen ‘buiten werktijd’ natuurlijk niet op één plek worden gehouden.
Ze staan verspreid over de provincie
op dertien verschillende standplaatsen.
Zo kunnen ze in beginsel allemaal voldoende nectar en stuifmeel verzamelen. En mocht onverhoopt ergens een
ziekte uitbreken, dan kunnen we nog
over het grootste deel van de volken
beschikken.
In 2007 besloten we er een ofﬁcieel
imkerijbedrijf van te maken, met alles
erop en eraan. Een bedrijfsnaam, logo,
website, bedrijfsauto en natuurlijk de
noodzakelijke inschrijvingen bij KvK en
belastingdienst. Vanaf dat moment ging
het hard. Tussen 2007 en nu groeiden
we van 40 naar 250 volken.De honing-
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Imkergemeenschap

Ondernemen met bijenproducten (3)
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