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De NBV wil de rol versterken van haar Bijenhuis als bindmiddel en ontmoetingscentrum
van en voor de vereniging. Het moet een
vanzelfsprekende, centrale, goed geoutilleerde ontmoetingsplaats worden: een cursuscentrum en vergaderlocatie voor bestuur,
commissies en werkgroepen. De Bijenhuiswinkel voor imkermaterialen biedt service
aan leden en maakt deel uit van een bezoek
aan het Bijenhuis, ook voor wie er niet voor
materialen binnenstapt. In 2012 werd een
werkgroep ingesteld om wensen en eisen
te formuleren en een herzieningsplan te
maken waarmee de vereniging de komende
decennia vooruit kan. Een impressie.
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Het Bijenhuis in Wageningen is hard
toe aan verbetering. Het onderkomen
van de vereniging, de winkel met
imkermaterialen, werkplaatsen en
expositieruimte stammen uit 1970 en
vertonen na jaren gebruik slijtage en
gebreken. Was aanvankelijk het pand
berekend en ingedeeld voor opslag
van duizenden kilo’s suiker, anno 2013
is dat al lang verleden tijd en worden
andere eisen aan de indeling gesteld.

De vereniging kampt met een gebouw
met ondoelmatige ruimten, schaarse
kantoren die niet voldoen aan Arboeisen, zoals afzonderlijke ruimten voor
kopieermachine, printers en automatiseringapparatuur en gescheiden
toiletruimten. Ruimten voor vergaderen
en voor grotere bijeenkomsten zijn
gebrekkig en sommige werkplekkenvoor het personeel zijn onverwarmd.
Toezicht op bezoekers is niet goed
mogelijk. Veel mankementen dus.
Maar er zijn ook voordelen. Het gebouw is volledig eigendom van de NBV.
Het Bijenhuis is goed bereikbaar. Er is
veel buitenruimte voor parkeren, ook
voor autobussen en grote vrachtwagens. Op de zonzijde is een grote bijentuin en op veilige afstand staat een
forse bijenstal. De spantenstructuur
van het gebouw leent zich bij uitstek
voor een herindeling onder het dak.
Brochure Bijenhuis 3.0
In 2012 is besloten tot een verkenning van wensen en eisen en vertaling
daarvan in een haalbaar aanpassings-

Sinds de oplevering ruim veertig
jaar geleden is de wereld,
inclusief de imkerij veranderd

plan. Een imker-architect was bereid in
de opgerichte werkgroep van enkele
bestuurleden en medewerkers mee te
denken. Daaraan werden een strateeg
voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling en een illustratie- en designbureau
toegevoegd.
Er kwam een herzien totaalconcept
voor een modern verenigingsgebouw,
met als titel ‘Bijenhuis 3.0’. Dit voorziet
in een gebouw met alle verschillende
noodzakelijke functies, dat goed is
toegerust en faciliterend voor achterban en belangstellenden in de imkerij.
Dat houdt in dat er ruimten zijn waar
een paar mensen rustig met elkaar in
gesprek kunnen gaan, maar ook grote
groepen – tot 120 personen – terecht
kunnen voor een lezing of een studiedag. Ook mensen die een dagje ‘bijen
willen beleven’ komen aan hun trekken.

imkercentrum
Artist impression van de voor- en zijgevel van het Bijenhuis na renovatie. Illustratie: Bureau Henk van der Giessen, Doorn

Het financiële plaatje
Wat gaat een dergelijke ingrijpende
operatie kosten en wie gaat dat betalen? Van meet af aan geldt dat de verbouwing geen invloed mag hebben op
de contributie. Wel wordt later dit jaar
een beroep gedaan op de leden om
te participeren in de vernieuwing van
hun verenigingsgebouw. De geschatte
kosten van € 500.000,- (incl. 21% btw)
worden voor circa de helft gefinancierd
met een banklening. Een financiële
commissie gaat aan de slag om de
andere helft bijeen te brengen. Deels
zal dat gaan met hulp van sponsoren,
deels in de vorm van ledencertificaten.
Bijkomend voordeel is het recente
overheidbesluit de bouw te stimuleren
met een btw-verlaging. Wanneer de
plannen binnen een jaar worden uitgevoerd, dan is die maar 6%.

Groen licht gevraagd tijdens de ALV
Tijdens de komende ALV op 27 april
staat het verbouwingsplan op de
agenda. Het bestuur vraagt de leden
voorwaardelijke instemming. Die
voorwaarde is dat niet eerder met de
uitvoering wordt begonnen dan de benodigde financiën bijeengebracht zijn.
Als het meezit kan aan het eind van het
bijenseizoen in oktober de verbouwing
beginnen. De planning is dan dat een
paar maanden later, voor het begin van
het nieuwe seizoen, een fonkelnieuw
imkercentrum geopend kan worden.

Ingebruikname 1972

De artist impression op deze pagina’s laat alvast de vernieuwde gevel van het Bijenhuis zien,
met gescheiden ingangen voor winkel, expeditie en kantoren plus vergaderzalen.
Op www.bijenhouders.nl, de website van de NBV, is in een uitvoerige presentatie te zien van wat
de plannen inhouden. Het geheel is ook als PDF-bestand te downloaden. Secretarissen van de
afdelingen krijgen een brochure toegezonden. Een gratis exemplaar is af te halen in het Bijenhuis.
Daarmee kunt u zich dan ter plekke een beeld vormen.
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Voor imkers blijft het bijenhuis beschikbaar als centraal gelegen ontmoetingscentrum waarbij tevens een bezoek
aan de winkel op het programma staat.
Kortom: uitnodigend en multifunctioneel.
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