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Plaats	
Delftse Poort naast
Rotterdam CS
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2 bijenvolken
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Het gebouw Delftse Poort aan het
Weena in hartje Rotterdam was tot
2009 het hoogste gebouw van Nederland. Op het tussendak van de vierde
verdieping op een hoogte van ca. 60
meter staan twee knalgele Segeberger
kasten met bijenvolken van stadsimker
Balten Schalkwijk. Hij heeft een mooie
samenwerking met de verhuurder van
dit immense gebouw vlak naast het

Centraal Station. De bijenkasten staan
zo geplaatst dat je ze kunt zien als je
vanaf de begane grond met een lange
roltrap naar de derde verdieping gaat
om vandaar naar je werkplek in één
van de twee torens te gaan. De kasten
staan op ‘BEEP-bases’ die gekoppeld
zijn aan een groot display in de hal,
zodat iedereen kan zien hoeveel
honing er wordt binnengebracht en

verbruikt. Balten heeft in Rotterdam
totaal tien kasten verdeeld over zes
plekken: drie daken, twee privétuinen
en zijn volkstuin. Hij is ooit op het
Hilton Hotel begonnen en hoopt dit
jaar ook een plek te krijgen op het
nieuwe depotgebouw van Museum
Boijmans Van Beuningen naast het
Euromastpark. Zoals in alle steden is
er voldoende dracht voor de bijen;

binnen een straal van drie kilometer
bevinden zich Diergaarde Blijdorp, drie
volkstuincomplexen en steeds meer
groene daken, waaronder op de
Delftse Poort natuurlijk. Balten slingert
één tot twee keer per jaar honing in de
centrale hal van het gebouw en die
honing wordt dan gretig afgenomen
door de kantoormedewerkers. Begonnen met imkeren omdat hij geen

kippen mocht houden in zijn volkstuin
is Balten (55) nu al weer zo’n negen
jaar imker en uiteraard lid van het
Ambrosiusgilde Rotterdam. Hij verkoopt zijn honing via de website
www.itsfromrotterdamhoney.nl,
zolang de voorraad strekt uiteraard.
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