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BOXTELSE DUURZAAMHEIDSPRIJS WERPT VRUCHTEN AF 

Fons slingert de eerste Dommelbimd-honing 
HENK VAN WEERT 

In oktober 2015 won stichting Dommel-
bimd de Boxtelse duurzaamheidsprijs. 
Het bestuur van het natuurontwik-
kelingsproject aan de Konijnshoolse-
dreef liet van het geldbedrag, dat aan 
de prijs was, verbonden bijenkasten 
vervaardigen. Imker Fons van Asten 
heeft er twee bijenvolken geplaatst die 
inmiddels hun eerste honing hebben 
afgegeven. 

Bestuursleden Sylvia van Gulik en Toine 
Cooijmans van Dommelbimd namen za-
terdagochtend de eerste potten honing 
in ontvangst uit handen van Van Asten. 
Die heeft inmiddels 21 kilo honing uit de 
weilanden aan'de oever van de Dommel 
gehaald. In augustus hoopt hij er nog een 
keer honing te kunnen slingeren. Het ge-
bied werd enkele jaren geleden op initia-
tief van enkele omwonenden aangekocht 
via crowdfunding en geldt landelijk als 
voorbeeld van burgerparticipatie. 

VIER BIJENVOLKEN 
Van Asten beheert in totaal vier bijen-
volken in de Dommelbimd. „Onlangs 
waren de eerste ramen met honingraten 
verzegeld door de bijen en kon ik honing 
gaan slingeren. Daarmee hebben de twee 
volken nu hun eerste productie afgele-
verd. De andere twee zijn startersvolken 
waarvan ik volgend jaar hoop te oogsten. 
Uitgangspunt is dat de wilde bij niet ver-
drongen mag worden. Maar de inschat- 

ting is dat er genoeg 'dracht' is voor vier 
bijenvolken in dit gebied." 
Vier jaar geleden startte Van Asten zijn 
imkerij B7 onder het motto 'Waar de bij 
zich thuis voelt'. „Ik wilde al langer bijen 
houden, maar had het te druk met andere 
dingen. Nadat ik een dag in de week min-
der ging werken, ontstond er ruimte. Niet 
dat ik dagelijks aan het imkeren ben hoor, 
maar een paar uur in de week ben ik er 
toch wel mee bezig." 

ALLES VERKOCHT 
Alle potten met Dommelbimd-honing 
zijn inmiddels verkocht. Als er nieuwe 
voorraad te koop is, hangt er een A4-tje 
voor het raam van de woning van Van 
Asten aan de Burgakker 7. Kijk voor 
meer informatie over de Dommelbimd op 
www.hetgroenewoud.com/initiatieven/  
projecten-overig/dommelbimd/. 

BOVENSTE FOTO: Imker Fons van As-
ten (midden) overhandigt de eerste potjes 
Dommelbimd-honing aan de bestuursle-
den van de stichting die eigenaar is van 
de weilanden aan de Konijnshoolsedreef. 
(Foto's: Albert Stolwijk). 
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