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Dit gebouw was voorheen onderdeel
van De Nederlandsche Bank. Het gebouw is enkele jaren geleden getransformeerd in een open werkomgeving
en is nu als kantoor van Rabobank
Zuid-Limburg Oost in gebruik.
Tijdens de verbouwing is gebruik
gemaakt van hoogwaardige isolatie,
beglazing, duurzame bouwmaterialen
en energiebronnen zoals mijnwater, en
er is een sedumdak aangebracht. Er is
getracht om het daglicht tot diep in
het gebouw te laten binnenvallen. Zo

konden er twee binnentuinen worden
gerealiseerd. In de binnentuin op de
eerste verdieping staat een bijenvolk
van de non-profitorganisatie Arista Bee
Research in het kader van het nieuwe
sponsorprogramma ‘Arista Cloud’.
Dat is gericht op bedrijven, overheidsinstellingen en gemeenten om het
doel van deze stichting, een gezonde
varroaresistente honingbij voor iedereen, te bereiken. Sponsoren krijgen
een speciale bijenkast in de gewenste
kleur, voorzien van een uitgebreid

monitor-systeem dat online te raadplegen is. Zo kunnen ze onder andere
zien hoeveel bijen in- en uitvliegen,
wat de temperatuur buiten en in de
kast is, het gewicht en de uitgevoerde
inspecties en handelingen.
Wat deze kast nog specialer maakt, is
de bevolking: een VSH (varroasensitief
hygiënisch) volk. Deze bijen detecteren
varroa in het broed en ruimen het
besmette broed op, zodat de varroamijt zich minder goed kan voorplanten. De besmettingsgraad blijft daar-

door uiterst laag tot nihil. Het volk
hoeft daarom niet behandeld te
worden. Imkeren is voor mij een
passie. Ik ben geen doorsnee honingimker; het telen van koninginnen en
bestuivingswerk vind ik veel interessanter om te doen. Het VSH-project
sluit daarbij goed aan. Omdat ik in
Zuid-Limburg woon, sta ik in nauw
contact met zowel Belgische als Duitse
imkers. Zo ben ik lid van een Duitse
imkervereniging, heb ik de opleiding
'Bienensachverständiger' (vergelijkbaar

met Bijengezondheidscoördinator)
gevolgd en was het de bedoeling om
dit jaar in samenwerking met Belgische
collega-imkers een cursus Kunstmatige Inseminatie te geven. Helaas
was de uitvoering van deze cursus niet
mogelijk vanwege de corona-crisis. Op
dit moment volg ik de opleiding Leraar
Bijenteelt via de NBV. Eén ding is mij
inmiddels duidelijk met betrekking tot
het imkervak: hoe meer ik weet, hoe
minder ik weet. Ik leer nog elke dag bij!
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