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Open dag Carnicateeltstation Schiermonnikoog 
Gerrit Freije, stalbeheerder op Schiermonnikoog en 
voorzitter van de VBBN subvereniging Zuidlaren 
Zaterdagmorgen 15 mei, 11 .W uur, werd het nieuwe 
bijenteeltstation van de Stichting Station voor Carni- 
cateeit op Schiermonnikoog officieel in gebruik- 
genomen. Op de boot vanaf Lauwersoog kon een 
goed luisterend oor al enig aanzwellend gezoem 
afkomstig van imkerend Nederland waarnemen. Met 
de bus, per fiets of te voet was een 150-tal personen 
naar de nieuwe stal aan de Reddingsweg tegenover 
de kaasboerderij Florida gekomen. 

het carnicaras. Deze zachtaardigheid wordt in het dicht- 
bevolkte Nederland van steeds groter belang. De 
bevolkingsdichtheid neemt toe en daarmede de kans 
dat bijenvolken overlast kunnen veroorzaken. Deze 4 
overlast is met de carnicabij in combinatie met vak- + 
bekwame imkers uit te sluiten. Behalve dan de poepje& 

die bijen achterlaten, kort nadat ze de kast hebben , 
verlaten voor een vlucht naar nectar of stu & 
En dat was de aanleiding om het t e e k t i o n  te ': L 

verplaatsen. De oprukkende bebouwing was voorde 
gemeente Schiermonnikoog de reden om de Stichting 
te verzoeken het station te verplaatsen. 

De ontvangst vond plaats op het terras bij de kaas- 
216 boerderij alwaar eenieder naar hartelust kon bijpraten 1 

met alle de collega's. Ook de foto's van de werkzaam- 
heden in alle stadia van de bouw van de bijenstal waren 
hier te bekijken. 
Om even over elf uur kwam de oproep om naar de 
overkant te gaan, naar het teeltstation. Hier stelde de 
voorzitter van de Stichting, Marie José Duchateau, de 
bestuursleden, de beheerder en zijn medewerkers aan 
de bezoekers voor. Zij bracht de mensen in herinnering 
die in het verleden veel betekent hebben voor het 
teeltstation, met name de heren Roelof Geskes, Bram 
de Smidt en Jaap Andringa. Ook memoreerde zij Dick 
Vunderink die zich met veel daadkracht inzette voor 
de totstandkoming, met veel ups en downs, van het 
nu te openen geheel nieuw gebouwde station. 
Jos Plaizier sprak in zijn openingstoespraak over het 
economisch belang van de imkerij voor land- en tuin- 
bouw en het belang van een goede bestuiving van 
planten in de natuur. De bij is door zijn bestuivings- 
arbeid een onmisbare schakel in de natuur. Schiermon- 
nikoog is voor de Nederlandse imker van grote waarde. 

Het bevruchtingstation 
Het Carnicateeltstation voorziet de Nederlandse imker 
van zachtaardige en productieve bijenkoninginnen van 

Voorzitter van de NN&ting, Matie-Jod Duchateau, bedanh 
Wim Mastenbroek. (Foto's: Roe1 ten Klei). 
................................ ............................................................................................ 
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1 Vil inderink (tweede v 
partij. Haar man, de in 2002 overIeden voorritter van de 
VBBN, Di& Vunderink, heeft zich met hart en ziel ingezet wor 
het behoud van het bevruchtingstation. Met succes dus! 

In het vervolg van zijn toespraak ging Jos Plaizier in 
op de betekenis van het Teeltstation. Het product vag 
het teeltstation betreft in de eerste plaats de bijen- 
koninginnen, te leveren aan imkerend Nederland. Maar 
daarnaast levert het station jaarlijks een 800 kg lamsoop- 
honing op. De honing wordt door de plaatselijke 
middenstand in de handel gebracht en er is grote 
vraag naar. De bestuiving van wilde planten is ook van 
belang voor de natuurlijke rijkdom. Zonder bijen minder 
goede bestuiving en dus minder zaden en vruchten. 
Van zaden en vruchten leven mens en dier. Het teelt- 
station is ook van belang voor het toerisme op Schiep 
monnikoog. Vele groepen imkers en andere natuur- 
liefhebbers brengen in het seizoen een bezoek aan hef; 
Carnicateeltstation. En ook via het Bezoekerscentrum 
kunnen groepen tot 15 a M personen een rondleiding 
bespreken. 
Tot besluit wenst Jos Plaizier de Stichting heel veel 
succes op de nieuwe locatie en biedt als geschenk aam 
de voorzitter van de Stichting een vleermuizenkast 
aan, die door haar in dank wordt aanvaard en een 
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KONINGINNENTEELT 

de bijenstal. Hierna geeft de voorzitter het woord aan 
de heer Wiersema, wethouder van de gemeente 
Schiermonnikoog. 

Jos Plaizier (midden) en wethouder Wiersema (Zd. van links) 
trekken aan de touwtjes waannee de stal is geopend. 
Links Marie-José Duchateau, 2& van rechts Marien den Haan 
en rechts Jan Jansen. 

De geschiedenis 
De heer Wiersema begint zijn betoog met het lichten 
van het dossier van de gemeente inzake het teelt- 
station. In 1948 komt van de VBBN de vraag of een 
bijenteeltstation mogelijk gemaakt kan worden. Het 
begin van het teeltstation is het plaatsen van bijen- 
volken in de tuin van de gemeentebode Boersma. Dit 
waren darrenvolken om bevruchting tot stand te 
brengen met van de vaste wal aan te voeren bevruch- 
tingskastjes met jonge koninginnen. 
In 1953 wordt er in de archieven melding gemaakt van 
een lezing met lantaarnplaatjes over bijen op Schier- 
monnikoog. In het kader van de voorbereiding tot het 
opzetten van het Nationaal park Schiermonnikoog 
kwam ook het bijenteeltstation bij de Westerholten in 
samenwerking met de beheerder van het station, de 
heer Roelof Geskes tot stand. In 1995 begon een 
moeilijke periode in de relatie tussen de Stichting en 
de gemeente, naar aanleiding van klachten over de 
bijenpoepjes. Het wordt een slepende affaire, die van- 
daag toch met een heel positieve blik naar de toekomst 
kan worden afgesloten. Wethouder Wiersema maakt 
zijn welgemeende excuses, naar aanleiding van de 
bestudering van het dossier van de gemeente, over 
de gang van zaken met betrekking tot de verplaatsing 
van het station. De gemeente heeft zich hierin zeker 
niet altijd met een positieve insteek geopereerd is zijn 
conclusie. De wethouder ziet het bijenteeltstation als 
een onderdeel van het historisch medegebruik van het 
Nationaal Park Schiermonnikoog. Het station geeft een 
stuk meerwaarde in vele opzichten voor het eiland en 
zijn bewoners. De heer Wiersema besluit zijn betoog 
met de waarde te benadrukken van een blijvend 
goede relatie met de Stichting en biedt als geschenk 

aan een pakket koffie en thee kopjes voorzien van het 
gemeentewapen van Schiermonnikoog. 

En dan.. het heden 
Hierna krijgt de heer Jan Charpentier het woord 
namens de Stichting. Hij memoreert de gang van 
zaken die aanleiding waren tot de verplaatsing van het 
station tot aan deze dag van de officiële opening. In 
bedoelde periode liepen de contacten via onder meer 
vijf verschillende burgemeesters. Deze soms wat nare 
en ontmoedigende tijd laten we heden achter ons met 
het in gebruik nemen van het nieuwe teeltstation. Jan 
Charpentier roemde de hartverwarmende medewerking 
van velen die de bouw van het station mogelijk 
hebben gemaakt. De talrijke imkers die geld gaven 
door de 'plank van Schier' te schenken, een erfenis, 
paardefonds, onbekende geven (inwoners van Schier), 
de tante van Jaap. 
Een groot woord van dank is op zijn plaats voor de 
belangeloze medewerking van ontwerper Marien de 
Haan en bouwleider Willem Mastebroek en zijn 
collega's. Zij kregen een stoffelijke blijk van waardering 
voor hun inzet. Met de huldiging van deze mensen werd 
ook de dank verwoord aan alle andere vrijwilligers die 
bij de bouw hebben meegeholpen. 

Een prachtige stal met vele inkijkjes in de duinen. 

Voorzitter Marie José Duchateau biedt aan Catrien 
Andringa een struikklimop aan, die ze later op de dag 
samen bij het station zullen gaan planten. Marie José 
bedankt alle aanwezigen voor de getoonde belang- 
stelling en besluit het officiële deel. 
De bezoekers wordt hierna nog een rondleiding met 
uitleg over de teelt op het station aangeboden en 
kunnen een diavoorstelling met enthousiaste uitleg 
van doel en streven van de Stichting Station voor 
Carnicateelt door Marie José Duchateau bijwonen in 
een zaaltje van de kaasboerderij. Het was een zeer 
geslaagde dag voor het Station voor de Carnicateelt, 
begunstigt door zeer fraai voorjaarsweer. 
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