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Om beginnende imkers een startplek te geven waar zij onder begeleiding van ervaren 
collega’s bijen kunnen gaan houden, is Imkervereniging Haarlem en Omgeving op zoek gegaan 
naar een plek waar zoiets mogelijk zou kunnen zijn. In samenwerking met Ruud Meijer van 
Parkmanagement Waarderpolder is er een plek in de Noordkop van de Waarderpolder 
gevonden. “Deze strook was destijds ingericht ter bescherming van de rugstreeppad.  
In samenwerking met Spaarnelanden, gemeente Haarlem en de Imkervereniging Haarlem  
is het gebied opgeknapt”, legt Falco Bloemendal, voorzitter van de imkervereniging, uit.  
“En is het ruwe terrein weer geschikt gemaakt voor padden, bijen en vele andere dieren.”

HET BELANG VAN DE BIJ
Niet iedereen staat erbij stil, maar de bij speelt een essentiële rol in de wereldvoedselvoorziening. 
“Negentig belangrijke landbouwgewassen, zoals fruit, noten, sojabonen, zaden voor groenten, 
koffie en chocola, zijn voor hun bestaan afhankelijk van bestuivende insecten”, vertelt Falco. 
“Daarnaast zijn 80 procent van alle planten afhankelijk van bijenbestuiving. De honingbij neemt 
minstens 70 procent van alle bestuiving die moet plaatsvinden in de landbouw voor haar 
rekening. Bovendien is de honingbij de enige leverancier van verschillende natuurproducten 
zoals honing, bijenwas en propolis. Zó belangrijk is de bij voor ons als mens. Als er geen 
insecten meer zouden zijn, zal straks bij de groenteafdeling van de supermarkt 70 procent 

De bedrijvige Waarderpolder herbergt sinds  
juli een BIJ-zondere plek met zo’n half miljoen 
‘inwoners’. Met de opening van Imkerstand 
Schoteroog zoemen honderdduizenden bijen 
vlijtig in het rond...

Imkerstand Schoteroog

BIJ-zondere plek in Waarderpolder…

minder liggen. Einstein zei ooit: ‘Als de  
bijen verdwijnen, zal de mensheid kort  
daarna volgen.’”

GROTE BEDREIGING
In Nederland overleeft jaarlijks 10 procent 
van de bijenvolken de winter niet. In veel 
gevallen is er sprake van zogeheten Colony 
Collapse Disorder. “Dit fenomeen houdt in  
dat plotseling een heel bijenvolk uitsterft, 
terwijl nog genoeg voedsel te vinden is”,  
weet Falco. “Er zijn meerdere oorzaken  
aan te wijzen, die elkaar ook nog eens 
versterken. Naast te weinig biodiversiteit, 
zijn ook schaalvergroting en landbouw- 
en onkruidgif grote boosdoeners. Niet 
alleen komt het voedselaanbod in gevaar, 
er zijn ook gevolgen voor de ecologie: 
bepaalde bijensoorten bestuiven bepaalde 
plantensoorten. Als die bijensoort  
uitsterft, sterft ook die plantensoort uit.  
In Nederland alleen al staat 56 procent  
van de bijensoorten op de Rode Lijst.”

MOOIE BLOEMENZEE
Dit gegeven benadrukt het belang van 
initiatieven als de Imkerstand Schoteroog. 
“Deze vorm van stadslandbouw zorgt 
duidelijk voor een stukje bewustwording 

over de natuur. En de gevolgen die het kan 
hebben als insecten uitsterven”, zo stelt 
Falco. Bovendien is Imkerstand Schoteroog 
duurzaam en zorgt het voor een stuk 
leefbaarheid in de Waarderpolder. “Ik ben 
dan ook heel blij dat Spaarnelanden met ons 
meedenkt. Spaarnelanden zorgt voor het 

onderhoud.  Vroeger werd de Waarderpolder 
‘netjes’ gehouden door alle planten en 
gewassen viermaal per jaar kort te maaien. 
Dat ziet er zo mooi en groen uit, was het 
idee. Maar dat betekende wel de groene 
dood voor de bijen, want hun voedsel werd 
systematisch weggesnoeid. Daarom zijn we 
nu ook heel blij dat Spaarnelanden de natuur 
veel meer laat bloeien. Sterker : ze zaaien zelfs 
de Waarderpolder in. Moet je eens kijken 
wat een mooie bloemenzee er is als je de 
Waarderpolder inrijdt. Spaarnelanden denkt 

super mee en verdient echt een pluim!”
Zo is er op en rond de Imkerstand 
Schoteroog inmiddels een zeer grote 
diversiteit aan begroeiing ontstaan. 
“Van klaprozen en wilgenroosjes tot 
koninginnekruid, kleine berenklauw, rolklaver 
en koolzaad. Er staan wel honderd soorten. 
Dat is letterlijk de voedingsbodem voor  
bijen en ook vlinders.”

ECONOMIE ONTMOET NATUUR
De imkerstand is afgelopen juli geopend door 
Joyce Langenacker. “We hebben met opzet 
de Haarlemse wethouder van economie 
gevraagd in plaats van de misschien meer 
voor de hand liggende wethouder milieu”, 
vertelt Falco. “Want het bijzondere van 
deze bijenstand is dat de economie het 
natuurbeheer ontmoet in de Waarderpolder. 
Let op: natuur kan ook de economie 
stimuleren, met name op het gebied van 
innovatie en samenwerken. Hoe? Innovatie 
is nadenken hoe je dingen anders kunt doen. 
Het bijeninitiatief maakt dat Waarderpolder-
bedrijven erover gaan nadenken. Neem 
bijvoorbeeld Interieurmaker Intos. Zij hebben 
speciaal voor ons een gloednieuwe bijenkast 
ontwikkeld en gemaakt. Daar moesten zij 
goed over nadenken. Van: hoe doen we dat? 

‘Spaarnelanden 
denkt super mee 
en verdient echt 

een pluim!’
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‘Iedereen die interesse heeft kan 
een bijencursus volgen’

Ze hebben daarvoor een nieuwe manier 
van planken uitsnijden ontwikkeld en een 
prachtige bijenkast vervaardigd.”

SAMENWERKING MET 
WAARDERPOLDER
Daarnaast hebben ook instanties als  
Stayokay, NBV, Inpromo, Furore en  
tekenaar Eric J. Coolen meegewerkt aan  
het initiatief. “Toen we tweeënhalf jaar 
geleden het eerste idee hadden voor de 
bijenstand, was imker Hans Vonkeman één 
van de initiatiefnemers. Helaas is Hans 
inmiddels overleden. Maar zijn vroegere 
collega’s van Waarderpolder-bedrijf  
Furore hebben wel enorm meegeholpen.  
Zij hebben met zo’n vijftien man palen  
in de grond gejensd en hekken geplaatst  
om de huisvesting van de imkerstand  
tot stand te brengen. Dat is toch een 

prachtige samenwerking!  Voor Hans hebben 
we ook een speciale bijenkast laten maken. 
Dat is een zogenaamde sunhive, gemaakt 
door Ferry Schutzelaars, een biologisch-
dynamische imker uit Haarlem-Zuid. Bij de 
hive staat het bordje Let it bee. Dit ter  
ere van Hans. Want zonder hem was 
imkerstand Schoteroog er nooit gekomen.”

HELP DE BIJEN
Wil je zelf ook iets doen voor de bijen?  
Dat kan! “Het zou toch prachtig zijn als  
alle 150.000 Haarlemmers elke week één 
zaadje planten. Moet je kijken wat je dan na 
één jaar al voor een resultaat hebt.  
Dan heb je in Haarlem bijna 8 miljoen 
bloemen en planten erbij”, rekent Falco 
ons voor. “Lavendel, bieslook, salie, mosterd 
en kamille zijn bijvoorbeeld uitstekend 
bijenvoedsel. Net als boekweit, dille, munt, 

peterselie, selderie, kruisbes en aardbei.”
In Haarlem worden steeds meer imkers 
opgeleid. “Waren er vier jaar geleden  
nog zo’n twintig bijenhouders, nu zijn het er 
al rond de tachtig”, zegt Falco. “Iedereen die 
interesse heeft, kan bij onze imkervereniging 
bijencursussen volgen. Die beginnen meestal 
rond januari met theorie tot maart. Daarna 
gaan we de natuur in en aan het eind van  
de zomer ben je als imker afgestudeerd.” ✶

Heb je interesse? 
Stuur een mail naar bestuur@imkerijhaarlem.nl 
en zij nemen contact met je op.


