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Heide doet lijden
Tekst Bart de Coo, foto’s Richard de Bruijn

Voor menig imker is augustus de heidemaand. Er zijn zelfs imkers die zich
grotendeels toeleggen op de oogst
van heidehoning. Toch is de populariteit van heidehoning betrekkelijk jong:
pas in de tweede helft van de negentiende eeuw wordt in Nederland heidehoning überhaupt voor consumptie
geschikt geacht. Tot over de helft van
die eeuw beschouwt men het vooral
als wintervoer.
Die toenemende populariteit vertoont
een omgekeerd evenredig verband
met de omvang van het heideareaal.
In de twintigste eeuw veranderde de
meeste heide in industriegebied,
woonwijk, bos, weide of akkerland.
Daardoor kan het gebeuren dat tal van
plaatsen in Nederland naar de heide
vernoemd zijn, terwijl er al honderd jaar
geen heide meer groeit. Het heideareaal staat bovendien onder druk,
doordat het een overgangslandschap
is dat onder andere door het eeuwenlange afplaggen voor de veestal in
stand bleef. Nu dat al lang gestopt is,
dreigt vergrassing en verbossing.
Echt populair is de heidereis met de
bijen nooit geworden. Zo is het vaak
een heel gedoe om de bijen tijdens de
‘hondsdagen’ naar de hei te vervoeren.
Er gebeuren geregeld ongelukken met
aanhangers, of met verschuivende
kastdelen of met volken die warmlopen,
om nog maar te zwijgen van dikke ‘bij-

enbaarden’ die soms de hele nacht aan
de buitenkant van de kast hangen,
waardoor het sluiten van de kasten een
hachelijke onderneming kan worden.
Een bezoekje aan de heide is bovendien lastig te combineren met de
varroabestrijding.
Als de heidedracht een succes is
geworden, als, dan wacht de volgende
beproeving. Heidehoning is namelijk
‘thixotroop’, wat betekent dat de vloeibaarheid gaandeweg afneemt. De
honing lijkt als het ware te ‘geleren’.
Door de honing in beweging te
brengen, wordt die weer vloeibaar.
Het slingeren van heidehoning is dus
een crime. En o ja, als die dan eindelijk
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geslingerd is, waarbij soms ontmoedigend veel honing in de cellen achterblijft, dan moet die nog door de zeef…
De kwaliteit van de heidedracht is sterk
afhankelijk van regen: geen regen,
geen heidehoning. Vorig jaar werd dat
wel zeer duidelijk: 2019 was immers
een zeer droog jaar, maar toen er in
juli een paar flinke buien vielen, betekende dat zeer tegen de verwachting
in bomvolle honingkamers.
“Je moet er door de modder naar toe
en je moet door het stof weer terugkomen,” zeggen ze wel eens. Kom ook
gerust door de modder terug. Of hou
het bij een fietstochtje.
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Beste imkers,

NBV - Nieuws
Maak kans op
NBV Biodiversiteitsprijs
Tekst Laura Tinholt

Zoals al vele malen gezegd en herhaald: “het zijn bijzondere tijden”. Geen
vergaderingen of andere bijeenkomsten. En als ze wel doorgaan, dan digitaal. We werken of blijven thuis en hebben doorgaans veel minder sociale
contacten. Zo ontstaat een geheel andere samenleving.
Dat is ook voor ons als imkers een hele verandering. Heel veel imkers
hebben hun volken in een gezamenlijke bijenstal of in ieder geval niet bij
huis staan. En dat vraagt, nu we heel actief met onze bijen bezig willen zijn,
om creativiteit en improvisatie. Maar op deze manier houden we ook onze
vaardigheden en kennis in stand en blijven we ons steeds verwonderen over
onze bijenvolken.
Velen van ons houden een dagboek bij met de wederwaardigheden van de
volken en alles daaromheen. En wat is er dan toch veel om van te genieten!
Wat ik wel mis is het persoonlijke contact met andere imkers om eens even
bij te praten en ervaringen uit te wisselen, maar dan is er gelukkig weer de
mogelijkheid van telefonisch contact en nu met beelden erbij!
Als bestuur houden we samen met onze mensen op kantoor de vaart erin
door telefonisch overleg en digitaal vergaderen. Er zijn veel imkers en
burgers met vragen en we proberen een ieder zo goed mogelijk verder te
helpen. Want er blijven veel zaken die aandacht vragen, ook voor ons als
bestuur. De contacten met het ministerie en andere overheden en landschapsbeheerders over bijvoorbeeld het reizen met onze bijenvolken vereisen niet alleen aandacht maar ook bestuurlijke ‘lenigheid’, zodat de eventuele beperkingen zo minimaal mogelijk zijn.
Het niet door kunnen gaan van cursussen en evenementen zorgt ervoor dat
we tot andere creatieve oplossingen komen, zoals digitaal onderwijs. Daarbij
realiseren we ons dat (vormen van) digitaal onderwijs nooit ons praktijkonderwijs kunnen vervangen. Zeker voor beginnende imkers is het onontbeerlijk om met al onze zintuigen de praktijk van het imkeren te ervaren.
Want je leert het toch echt in de praktijk!
Zoals jullie misschien gelezen hebben, wordt in plaats van een paar evenementen die niet konden doorgaan de NBV Biodiversiteitsprijs georganiseerd.
Het is de bedoeling dat lokale verenigingen of combinaties daarvan een
project bedenken en uitvoeren met het accent op biodiversiteit. Ik verwijs
naar onze website voor de juiste details. Door het organiseren van onder
andere deze activiteiten willen we opnieuw een nadrukkelijk signaal afgeven
dat onze landelijke vereniging gebouwd is op de lokale verenigingen en hun
uitgangspunten.
Zo biedt deze periode, naast soms verdrietige omstandigheden en onheilspellende perspectieven, toch ook weer kansen en zeker uitdagingen.
Het creëert nieuwe soms ongekende mogelijkheden!

Door de Coronacrisis heeft de NBV
moeten besluiten de geplande activiteiten voor World Bee Day en de Landelijke
Open Imkerijdagen vroegtijdig te annuleren. Om alsnog aandacht te vragen
voor imkers, bijen en biodiversiteit
bedacht de NBV een alternatief. Dit
resulteerde in de NBV Biodiversiteitsprijs.
De NBV lanceerde de NBV Biodiversiteitsprijs op World Bee Day. Alle
leden van de NBV zijn opgeroepen om,
samen met hun afdeling, mee te doen
en kans te maken op het benodigde
budget voor hun lokaal biodiversiteitsproject.
De NBV Biodiversiteitsprijs maakt het
mogelijk de biodiversiteit in de omgeving van onze leden te verbeteren.
Uiteraard gericht op het herstellen en/of
versterken van het leefmilieu van bijen.
En dan vooral samen. Want samen
maakt sterker, juist nu.
Om in aanmerking te komen voor de
NBV Biodiversiteitsprijs dient het project
aan diverse criteria te voldoen. Meer
informatie over deze criteria en de te
winnen budgetten, staat vermeld op
www.bijenhouders.nl/biodiversiteitsprijs.
Projectplannen kunnen tot en met
31 december 2020 worden ingediend.
Bundel alle krachten samen, wissel
ideeën en ervaringen uit en maak het
verschil!

Ik wens jullie gezondheid, creativiteit en persoonlijke voldoening in alles
waar je bij betrokken bent.
Met een warme groet,
Bert Berghoef, NBV-voorzitter
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