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pp Imker Ruggero Rapparini bij zijn bijenkast

Bezoek Nationale Imkerdagen
Ineke Vroling
HEERHUGOWAARD Dat leeftijd weinig zegt over actief bezig zijn, bewijst de Italiaanse Ruggero Rapparini (79). Vijf jaar geleden begon hij
met het houden van bijen. Hij volgde een cursus bij een professionele
imker en leerde alles over de bij. Na
het behalen van zijn diploma kocht

hij zijn eerste bijenvolk. Voor zijn
kast vond hij een plek op boomgaard ‘Op de Bongerd’ van Kees
Boon. De imker houdt hier, aan het
eind van de Laanderweg in Heerhugowaard, op 14 juli open dag tijdens de Nationale Imkerdagen van
de NBV. Bezoekers zijn van 10.00 tot
16.00 uur welkom.
BIJ-PRODUCT Vorig jaar was het grote moment aangebroken: Ruggero
kon voor het eerst honing ‘slingeren’, zoals dat heet. “Het was een
mooi moment”, vertelt hij. ‘In juli

kwam de eerste 4 ½ kilo honing van
de de bloesems van de appel- en
perenbomen. In augustus volgde
een tweede oogst van 2 kilo van de
bermbloemen en die op het land.”
Het gaat hem echter niet om honing
voor eigen consumptie. “Dat is maar
een ‘bij-product’, grapt hij. “Bijen zijn niet blij wanneer ik de kast
binnendring en ‘hun’ honing afpak,
gemaakt van nectar. Ter vervanging
krijgen ze een speciale suikersiroop.
Zo wordt hun voedselvoorraad weer
aangevuld.” Het is inmiddels welbe-

kend dat het niet goed gaat met de
bij. De oorzaken volgens Rapparini:
“Het vele gebruik van insecticiden
en de varroamijt is funest voor de
bij. De varroamijt is een parasiet
die op alle bijen aanwezig is en door
imkers op verschillende manieren
wordt bestreden. Dan zijn er nog de
onderhoudsarme, betegelde tuinen.
Voor de bij is hier niets te halen. Dit
alles zorgt ervoor dat er steeds minder bijen overblijven. Slecht voor
de mens, want de meeste plantensoorten moeten bestoven worden

voor voortplanting en zijn hiervoor
grotendeels afhankelijk van insecten. Bijen zijn dé bestuivers bij uitstek. Rapparini is positief wanneer
het gaat om de toekomst van de
bij: “Door de media-aandacht zijn
steeds meer mensen bij- en insectvriendelijk bezig, bijvoorbeeld door
struiken te planten die bloeien in
verschillende jaargetijden.

pLees meer over Rapparini en

zijn bijen op nieuwsbladdekoerier.nl

Win een reis met je mooiste zomerfoto
HEERHUGOWAARD In de zomervakantie is er altijd wel een aanleiding
om mooie foto´s te maken. Welke
foto stuur jij in voor de zomerfotowedstrijd van Nieuwsblad De
Koerier? De ingezonden foto’s zijn te
bewonderen in de fotogalerij op
www.nieuwsbladdekoerier.nl/
zomerfoto. Een selectie krijgt een
plek in de krant. Aan het eind van de
zomervakantie selecteert de redactie
de vijf mooiste foto´s en dan is het
aan de lezers om de winnaar te
bepalen. De maker van de mooiste
zomerfoto wint een waardecheque
van €100, beschikbaar gesteld door
Zonvaart Reizen Destinations. Onder
de winnaars in de verschillende
Noord-Hollandse titels die BDUmedia uitgeeft, wordt ook een hoofdprijs van Zonvaart verloot: een reis
voor twee personen naar IJsland.

Zonvaart

Honing is
‘bij’zaak

Jouw zomerfoto inzenden? Ga naar
www.nieuwsbladdekoerier.nl/
zomerfoto Om in aanmerking te
komen voor plaatsing in de krant en
de hoofdprijs moet je voldoen aan de
volgende voorwaarden: Foto’s
moeten in een hoge resolutie
(bestand van minimaal 1 mb)
worden aangeleverd. Vermeld
duidelijk waar en wanneer de foto is
gemaakt en wie of wat er op de foto
is te zien. Alleen lezers uit het
verspreidingsgebied van de krant
dingen mee naar de prijzen. Foto’s
moeten deze zomer zijn gemaakt.
Inzenden is mogelijk tot woensdag
29 augustus 12.00 uur
Je hoeft geen dure camera te hebben
om de winnende foto te maken.
Soms is het een kwestie van geluk,
probeer het gewoon.
Succes!

