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Een nieuw initiatief van de VBBN-subvereniging Laren / Blaricum

~ o n i n ~ e t i ken
e t honingkwaliteit
Johan Calis

Met gepaste trots presenteren wij ons nieuwe
honingetiket. Reeds vele jaren stimuleren wij onze
leden om ons gulden bijenprodukt - de honing - goed
te verzorgen en te presenteren. Zo was de onderlinge
competitie voor de best-verzorgde honing tijdens de
jaarlijkse keuringen voor velen aanleiding om daar
meer aandacht aan te besteden. Enige jaren geleden
begonnen wij te denken over het ontwerpen van een
gemeenschappelijk verenigingsetiket, waarbij alleen
volwaardige honing dit etiket zou mogen dragen. Dit
332 overleg heeft uiteindelijk geleid tot dit fraaie etiket.
Bijzonder aan het etiket is, dat iedere partij honing, die
voorzien is van dit etiket, voldoet aan het reglement
van onze honingkeuring.
De vereniging heeft zich ook ingespannen om de
varroamijt met alternatieve methoden onder de duim
te houden. Zo is het gebruik van de natuurlijke stof
mierezuur bij de bestrijding van de mijt uitgebreid
onder de aandacht van de imkers gebracht. Bovendien
is binnen onze vereniging een effectieve biotechnische
bestrijdingsmethode ontwikkeld, die gebaseerd is op
het wegvangen van mijten in darrebroed dat daarna
uit het bijenvolk wordt verwijderd. Over laatstgenoemde methode worden cursussen gegeven.
Een en ander was
aanleiding om aan ons
etiket een nieuwe
dimensie toe te voegen. Wanneer de bijen
met natuurlijke stoffen
en door middel van
biotechnische methoden gezond worden
gehouden, mag de honing bovendien worden
gewaarmerkt met respectievelijk een zilveren of een
gouden certificaat-sticker.
De Ludenschans heeft model gestaan voor ons
etiket. De Ludenschans is een verenigingsbijenstand
die enige jaren geleden door het Goois Natuur
Rese~aataan onze vereniging in beheer is gegeven.
Het feit dat onze bijen op de planten van de door het
Goois Natuur Resewaat uitstekend beheerde natuurgronden mogen vliegen, heeft bij de keuze van het
onderwerp een doorslaggevende rol gespeeld. Onze
dank aan het Goois Natuur Resewaat hebben we
kortgeleden getoond door de feestelijke overdracht
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van een lindeboom. Als herkenningspunt is ook de
St. Jans basiliek te Laren op het etiket afgebeeld.
Laren is de plaats waar de meeste activiteiten van onze
vereniging zich afspelen. Onze vereniging heeft aan de
gemeente Laren een aantal lindebomen geschonken
om haar erkentelijkheid te tonen voor de aandacht die
de gemeente besteedt aan het aanplanten van drachtplanten en het bestrijden van onkruid zonder giftige
stoffen. Per slot van rekening vliegen onze bijen ook
op onkruid. Bijen spelen een belangrijke rol in de
levenscycli van vele planten en dieren. Door bestuiving
dragen de bijen bij aan de zaad- en vruchtzetting van
planten, waar deze planten en de dieren die daarop
hun voedsel vinden bij gebaat zijn. Juist de lindeboom
is voor de ontwikkeling van de bijenvolken in ' t Gooi
een belangrijke drachtbron. De lindedracht stelt onze
bijen, en ook wilde bijen, in staat om de bestuiving van
andere gewassen en die van de wilde flora uit te voeren. Vandaar onze keuze voor de linde. Naast het
linde-steentje dat wij proberen bij te dragen aan de
bijenweide, zijn we ook actief op de historische enggronden van Laren. Naast een fraaie bloemenakker in
eigen beheer, werken we samen met de Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren en voorzien particuliere landbouwers aan bloemrijke akkers. Door het
verbouwen van boekweit, het doorzaaien
van rogge met korenbloemen en groenbemesting met gele
mosterd bieden wij
extra voedselbronnen
voor onze bijen en de
wilde insekten.
Met onze beperkte middelen was het nooit
mogelijk geweest dit etiket het daglicht te doen zien.
Wij zijn dan ook dank verschuldigd aan de Laarder
kunstenaar Louis van den Akker, die van ons onderwerp, de Ludenschans, een prachtig ontwerp heeft
gemaakt, aan lithograaf Van Setten, aan de medewerkers van drukkerij Drukteam en aan hun directeur
Toon van Gestel die het totstandkomen van het etiket
heeft gecoordineerd. Met dit etiket en de certificaatstickers geven wij als imkersvereniging na de keuring
een kwaliteits- en herkomstgarantie voor het door
onze bijen verzamelde en door onze imkers gebottelde gulden kwaliteitsprodukt: Honing uit 't Gooi.
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