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Waarom staan er 

bijenvolken in de tuin van het 

SNS Historisch Centrum?

door Herman Martens

In de tuin van het SNS Historisch Centrum bevindt zich al jaren een gesti-
leerd reliëf van een bij op een honingraat. Het was in 1950 als gevelsteen 
boven de ingang van de nieuwgebouwde Nutsspaarbank in Emmeloord 
geplaatst en na beëindiging van de bancaire functie van dit gebouw over-
gebracht naar Kampen. Bij recente verbouwing van het naast het SNS His-
torisch Centrum gelegen Woonzorgcentrum Margaretha, is onder meer 
een ondergrondse parkeergarage aangelegd en een scheidingsmuur tus-
sen beide instellingen opgetrokken. Op initiatief van Herman Harder, 
directeur van het Historisch Centrum, werd het bijenreliëf opgenomen 
in deze nieuwe muur. Tevens ontstond het idee om de binnentuin in te 
richten met bijvriendelijke planten en er twee bijenvolken in te plaatsen, 
waarvoor ik de imker ben.

Symbool voor samenwerking en spaarzaamheid
Als ik als imker in mijn bijenvolken aan het werk ga, kijk ik regelmatig met 
een glimlach naar het in beton gegoten reliëf. Ik vind de gevelsteen een 
mooi, overdrachtelijk beeld. Het symboliseert de spaarzaamheid van de bij 
en van de bank. Een bijenvolk is namelijk het hele voorjaar en de hele zomer 
druk bezig om een voorraad honing en stuifmeel bij elkaar te brengen voor 
de barre wintertijd. Deze eigenschap past bij de Nutsspaarbank, die het als 
symbool gebruikte voor spaarzaamheid, saamhorigheid en ijver: in periodes 
van bloei vooruitkijken om een voorraad aan te leggen voor slechtere peri-
odes.  
Een bij houdt geen winterslaap zoals veel mensen denken. Ze blijven in de 
winter op een bolvormige kluit in de bijenkast en houden elkaar warm. Zelfs 
bij een temperatuur van 30 graden onder nul blijft de temperatuur in de bij-
enkast nog 10 graden. De buitenste bijen van de tros snoepen van de nectar. 
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Deze bijen koelen het snelst af en verhuizen naar de warme binnenkant. 
De bijen die aan de binnenkant van de tros zaten bevinden zich nu aan de 
buitenkant en kunnen op hun beurt weer van de nectar snoepen. Doordat 
de bijen samenwerken, blijven ze warm en gevoed. Solitaire bijen kunnen 
dit niet. Zij hebben het in de winter veel moeilijker en komen per soort niet 
in zulke grote aantallen voor. Het is een mooie les voor ons mensen in een 
maatschappij waarin we steeds individueler zijn gaan denken.  
Zodra de temperatuur aangenaam begint te worden en de eerste voorjaars-
bloeiers zoals sneeuwklokjes, krokussen en anemoontjes bloeien, worden 
de bijen weer actief. Elke gelegenheid gebruiken ze om voedsel te verzame-
len. Gezamenlijk gaan ze de strijd aan om als volk te kunnen groeien. Ze 
sparen een grote voorraad voedsel bij elkaar, die ze gebruiken voor de uit-
breiding van het nest en het bouwen van nieuwe raten. Alles wordt door 
de bijen met kleine beetjes bij elkaar naar binnen gebracht. De bijenmaag 
waarin ze nectar bewaren heeft geen groter volume dan de omvang van een 
gekleurde speldeknop. De druppel nectar wordt voor 80 procent verdampt 
of ingedikt, om zodoende de nectar niet te laten gisten en in alcohol te 
laten veranderen. Er zit namelijk te veel water in een druppel nectar om 

De bijenkasten in de tuin van het SNS Historisch Centrum. Op de achtergrond de tuinmuur met het ‘bijenreliëf’ dat ooit in de 
gevel zat van de Nutsspaarbank Emmeloord. Foto: Remy Steller.
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deze zoetstof lang te kunnen bewaren. De bijen wapperen in de kast en op 
de vliegplank druk met hun vleugeltjes om door ventilatie het vocht uit de 
honing en de kast te verdrijven. Andere bijen trekken zo’n druppeltje uit 
elkaar om het verdampen te bevorderen. Voor één pot honing moeten de 
bijen vijf potten nectar verzamelen. 
 
Soorten honing
Sinds twee jaar staan mijn bijenvolken nu in de tuin van het SNS Historisch 
Centrum. De volken doen het daar goed. Een bijenvolk haalt zijn honing 
uit een cirkel van 3 kilometer rondom de kast. De honing is dus echte Kam-
per stadshoning. Meestal kan er twee keer per jaar honing worden geoogst. 
De eerste keer in het voorjaar als de kastanjebomen zijn uitgebloeid, dat is 
de zogenoemde voorjaarshoning. De tweede oogst vindt plaats na de linde-
bloei, dat is de heerlijke lindehoning. Kampen heeft onder andere langs de 
Burgel veel lindebomen. 
De nazomer van 2018 was erg warm en droog, waardoor een zeldzame blad-
honing als derde honingopbrengst kon worden geoogst. Bladhoning, ook 
wel honingdauw- of bladluizenhoning genoemd, komt niet van plantennec-

Actieve bijen na de winterstop. Foto: Remy Steller. 
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tar, maar van de door bladluizen afgescheiden honingdauw. Honingdauw 
heeft via de maag van de luis toch alweer een extra bewerking ondergaan en 
heeft een rijkere samenstelling. Honingdauwhoning is meestal vrij donker 
van kleur en kruidig van smaak. Het is bijzonder dat we deze donkerbruine 
honing in Nederland kunnen oogsten. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat in 
de toekomst door de klimaatverandering vaker. 
De honing van de bijen in de stadsbinnentuin wordt door het SNS Historisch 
Centrum gekocht. Een vast bedrag wordt afgedragen aan de bijenvereniging. 
Op deze manier wordt de bijenvereniging gesteund. De potjes  honing wor-
den door de Volksbank uitgedeeld aan nieuwe medewerkers. Deze  komen 
eens per maand samen in het SNS Historisch Centrum voor een introductie-
programma om zich onder andere te verdiepen in de historie van de bank 
en om de bankierseed af te leggen. De bank zorgt ervoor dat in heel Neder-
land van de Kamper stadshoning wordt gesmuld. 
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