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Wat de nijvere dieren binnen de
houten muren van de twee onlangs
geplaatste kasten precies uitvoge-
len, blijft grotendeels privé. Het in-
en uitvliegen kan de hotelgast wel
goed volgen op een schermpje dat
bij het buffet wordt geplaatst.
Want dat krijgt een directe wifi-
verbinding met een webcam bij het
vliegplankje waar druk gestart en
geland zal worden.
In combinatie met de echte honing
leveren die livebeelden een 'mooi

verhaal' op in het hotel dat lokaal
eten hoog in het vaandel heeft
staan. Zo bevat de menukaart die
deze week is ingevoerd, biologisch
vlees uit Ter Aar en groente uit de
kas van het naastgelegen (kantoor)
Park 20/20. 
,,Lokaler dan eigen bijen, die in de
eigen buurt eten zoeken, kan je
eten niet zijn'', weet general mana-
ger Floris Licht. Senior sous-chef
Remco Kedde geeft de honing ook
graag een plaatsje in de gerechten
van de Gourmet Bar: ,,Waar en hoe
hangt nog even af van de kwaliteit
en de hoeveelheid.’’
Imker Erik Dolstra uit Hoofddorp
denkt het nodige te kunnen leve-
ren: de eerste zestien raten met elk
1,5 kilo honing over twee maanden.
Twee maanden later nog zo’n la-
ding. ,,En honing is lang houd-

baar.'' Voor de kwaliteit staat hij
persoonlijk in. Bij een fair van het
blad Landleven kreeg zijn honing
september vorig jaar het predicaat
uitstekend en won hij de dagprijs.
Zijn bijen geeft hij ook pertinent
geen suikerwater te drinken. ,,Mijn
honing bestaat voor honderd pro-
cent uit nectar die bijen hebben
verzameld uit bloemen.’’

Succesverhaal
Een kans om de wereld te laten
zien hoe mooi bijen en hun pro-
duct zijn: zo ziet hij de samenwer-
king met het 314 kamers tellende
hotel. Het zit de Hoofddorper niet
lekker dat de dieren altijd zo nega-
tief in het nieuws zijn. Dan weer
omdat bestrijdingsmiddelen ze
fataal zouden worden. Dan weer
omdat de varraomijt dood en ver-

derf zaait in hun kasten.
In en rond het Novotel verwacht
hij een succesverhaal te kunnen
schrijven. Met mijten die hij met
tijm, mierenzuur en secuur
schoonmaken onder controle
houdt. Plus bijen die er bij hun
tochten voor zorgen dat de 'biodi-
versiteit in de omgeving wordt
verrijkt'. ,,Doordat planten en
bomen beter worden bevrucht,
komen er meer insecten. En meer
vogels die op die insecten afkomen.
Zo zorgen bijen voor een betere
balans.''
Het past bij het streven van de
overkoepelende Accor hotelgroep
om iets doen voor de planeet, te
beginnen in het eigen stukje. Het
liefst op een manier die gasten,
personeelsleden en buren inspi-
reert. Jaarlijks is daar een speciale

dag voor, de Planet21day. Dit jaar
wordt die op 21 april gehouden. Bij
de Hoofddorpse vestiging staan
dan de bijen centraal.
In een droomscenario worden de
bijenkasten die dag opengegooid,
spelen schoolkinderen daar een
mooie rol bij en legt de imker uit
wat-ie doet en hoe het werkt met
zijn bijen. Het weer moet dan wel
meezitten. Pas bij een temperatuur
van tien graden worden bijen na-
melijk actief.
Toen het hotel dit weekeinde een
foto van de kasten op Facebook
plaatste, regende het enthousiaste
reacties. Zelfs in het Australische
Brisbane vond een vrouw het 'heel
leuk'. Ook Novotel Schiedam rea-
geerde. Dat houdt zelf bijen, al
staan de kasten daar niet zo dicht
bij het hotel als in Hoofddorp.

Hier hebben ze een plaatsje gevon-
den in een ommuurde achtertuin
waar ook gasten kunnen komen.
Vooral rokers staan daar vaak, maar
Licht verwacht dat die het zonnige
terras aan de voorkant zullen ver-
kiezen als dat binnenkort klaar is
en van stoelen voorzien. ,,Wie bang
is voor bijen, kan ook vanachter
glas naar ze kijken. Vanuit het
restaurant heb je prima zicht op
ze. Ook 's avonds zijn de kasten
blikvangers, met twee lichtjes erbij.
Je ziet nu al gasten kijken. En het
personeel vraagt steeds: 'Wanneer
komen de bijen'?"

Omhoog
Toen Licht nog bij een hotel in
München werkte, wilde hij al iets
met bijen doen. ,,Het was alleen
lastig om daar een vergunning te

krijgen.'' In Haarlemmermeer
waren er minder hobbels. Wel
moest er voor worden gezorgd dat
de kasten niet direct aan de open-
bare weg staan. Bijen mogen ook
niet rechtuit kunnen wegvliegen,
maar dienen binnen zes meter van
de kast minimaal twee meter te
stijgen. Bij het hotel is dat geen
probleem: de muren die rond rond
de twee houten bijenkasten uitto-
renen zijn elf meter hoog, al bevat
de muur van de parkeergarage de
nodige gaatjes. Een probleem zou
dat volgens Dolstra niet hoeven te
zijn: ,,Bijen vliegen nooit in en
naar het donker, maar willen voor-
al omhoog. Voor de zekerheid
plaatsen we wel wilgenschermen.’’
Hebben de dieren eenmaal de
hoogte van elf meter bereikt, dan
kunnen ze zich eerst te goed doen

aan het sedum op de daken daar.
Willen ze meer, dan is er in de
straal van drie tot vijf kilometer,
genoeg te vinden voor een bij.
(Linden)bomen, akkerranden waar
steeds meer bloemen bloeien, kool-
zaadvelden, paardenbloemen. Het
groen rond de watertjes in het
eigen, duurzame stukje Beuken-
horst, of de Fruittuinen. Zelfs de
Heemtuin is vanuit Novotel goed
te bevliegen, weet Dolstra.
In principe komen bijen niet op
mensen af, ook niet wanneer die
zoetigheid naar binnen werken:
,,Het zijn geen wespen.'' Hoe mooi
de imker bijen ook vindt, hij baalt
er wel eens van dat tv-series als
'Maja de bij' ze neerzet als knuffel-
dieren: ,,Want dat zijn ze niet. Het
zijn gewoon hele harde werkers,
net als de mensen in dit hotel.''

Imker Erik Dolstra met general manager Floris Licht en senior sous-chef Remco Kedde bij de bijenkasten van Novotel. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Lunchen en ontbijten
met honing van de bijen
uit het eigen hotel. Het
kan vanaf mei bij het
nieuwe Novotel
Amsterdam Schiphol
Airport, achter
NS-station Hoofddorp. 

Gasten Novotel krijgen honing van eigen bijen
Hoofddorp ✱ Zodra binnenkort
zo'n veertigduizend bijen zijn
neergestreken bij het Hoofddorpse
hotel, gaan die direct nectar scoren.

Hoofddorps hotel
krijgt zelfs uit

Australië reacties

Imker Dolstra wil
succesverhaal
schrijven
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Hoofddorp ✱ Eigenlijk is Erik
Dolstra financial controller.
Maar het leek hem wel wat om
als kleine imker vijf volken bij
te houden - elk twintig tot
veertigduizend bijen groot - in
het Haarlemmermeerse Bos.
Een snelle uitbreiding volgde
toen studenten van de Hogere
Agrarische School in Den
Bosch een imker met negen
volken zochten voor een afstu-
deerproject. Centraal in dat
binnenkort af te ronden pro-
ject staat het bestrijden van de
varraomijt met een soort roof-
mijt.
Inmiddels heeft Dolstra niet
alleen bijen in Hoofddorp,
maar ook in Zwaanshoek,
Nieuw-Vennep en Abbenes.
Binnenkort plaatst hij ook kas-
ten in Lijnden. 
Al met al verwacht hij dat zijn
Imkerij MeerBijen aan eind dit
jaar vijftig volken in de polder
heeft, oftewel zo'n twee mil-
joen bijen. Zijn vijfde werkdag
is dan ook voor die imkerij. De
grootste drukte is in het voor-
jaar, wanneer hij de volken op
gang moet krijgen. In de tijd
dat bijen richting winter ge-
holpen moeten worden, kan
het evenzeer druk zijn.
Ook bij Novotel houdt hij
zorgvuldig in de gaten of de
koninginnen hun volk goed
blijven leiden. Zachtaardig
zouden ze zijn. Zwermgedrag
is hen vreemd. Daar heeft hij
de dames van het Buckfast-ras
ook bewust op uitgekozen in
het rustige, hoge noorden van
het land.

Hoe financial 
controller een
imkerij kreeg


