
Fascinerende beesties

Dinja de Groot
p landgoed Tulpenburgh in Amstelveen
werkt tuinbaas Richard Zweekhorst nauw
samen met Dinja de Groot, imker en do-

cent-imker, eigenaar Spruit Natuur en Milieu en
bevlogen medewerker bij Stichting Bee Founda-
tion. Hij vond haar bereid een stukje te schrijven
voor De Tuinbaas.

zoetstof. In sommige periodes wareÍl pachters en
boeren soms zelfs verplicht om bijenvolken te hou-
den, omdat ze 'honingcijns'moesten betalen, een
belasting in de vorm van bijenproducten zoals honing
eÍr was. En ookJan van der Groen beschrijft in zlln
historisch boek'Den Nededandtsen Hovenier' in
het hoofdstuk'Den Naersrigen Bven-houder' uitge-
breid de taken r.an de hor-enier ais bijenhouder. Van
oudsher zijn honingbijen dus ook a1 bewoners van
landgoederen.

P'g'43

@rrtrËsstftÍgm BY E N - H o U D ER.
Van he r regcercn der By en , Honingh

e n \\-albh.

Hsr I. Ceprrrrr..
ïar dc Bye-korten 

" 
hocdanigh die moctcn pmacckt zijn.

i$ f.n

Dinfa de Croat

Bijen, fascinerende beestjes die veel meflsen asso-
ciëren met pijnlijke bulten als ger-olg lzn een steek.
À{et een andere kijk is een bijenkast of -stal een echte
eyecatcher op je terrein en daarmee een mooie toe-
voeging vooÍ een landgoed.

Honingbijen hebben de mens altijd geboeid. Àl bii de
oude Grieken slr6folir"erden de bijen reinheid, ijver
en welstand en daarnaast onsterfelijkheid, omdat men
geloofde dat de zielvan een gestor\ren meÍrs in een
bij kon binnengaan. Ook in verschillende andere oude
culturen zoals bij de Eglptenaren en de Germanen
komt de honingbij voor in scheppingsverhalen en
staat 211 s),mbool r.oor vruchtbaarheid efl een wezeÍr
dat de fy sieke wereld met de onderwereld verbindt.

Honingcijns
\(/anneer we iets minder \reï teruggaan dan de m)rthen
en sagen en kijken naar het relatief jonge r.erleden,
rverden op vrijrvel alle boerenbedrijven bijenr,-olken
gehouden. Homng rvas immers lange tijd een kostbare
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Hoofdstuk 'Den I{aerstigetl Blten-ltorrlrr' uit 'Den lledu.
/andtsen Houenier' t,an Jan uan der Groen

Toch zien we tegen\voordig op reel landgoederen
geen bijenkasten meer staan. \\harom?. r'raag ik me
af. Zljn ze er riet of zijn ze niet zichtbaar aan'wezrg?
Daar waar het intact houden of in ere herstellen van
tuinhistorische waarden bij veel ruinbazen hoog in
het r.aandel staat, Liikt het ambacht r-an het imkeren
een ondergeschor.en kindje ges-orden of rvordt het
rvellicht uitbesteed. Telwiil juist de combina!.e van
kennis van eÍ1 over de biien een ertra dimensie kan
bieden aan de kennis die ruinbazen bezitten, Het
welzijn r.an ie bijenvoilien is immers een afspregeirng
van de directe omgering *'aatin je je bijen houdt en
zegt dus veei ol.er hoe het rnet die omger.ing g^at. Je
leert - door te kiiken door de ogen yan de bijen - op
een andere, rvaarder-olle manier \vaarnemeÍ1 wat er op
je landgoed gaande is. \\ht hebben zij nodtg? En wat
zegt ons dat?

De krenten in je pap
Buiten dat het r-anuit je ergen, intrinsieke ontwikkehng
a1s ruinbaas ook r-anuit culruurhistorisch perspectief
aantekkelijk kan z11n om bijenkasten te plaatsen
op een landgoed, rs het houden van biien daarnaast
r-oor (opengestelde) landgoederen eefl aantïekkelijke
toevoeging. Het lel-ert je lettedijk de kers op ie raarr,
de krenten in je pap! §íanneer we het or.er bijen heb-
ben, gaat het namelijk niet alleen over een 'zoemend
steekbeest', maar r.ooral ook over honing en bijenwas.
En - niet te vergeten - de bestuir.iflg \ran 9070 l,an
onze bloeiende planten, rvaaronder de gewassen die
wij als mensen eten. Zlj ler.eren ons onze gezondheid
(mineralen, r.itamines) en smaakl
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Honingbtl op een tuinboon

Een so/itaire bij op appelbloesem

De r.,eelal hrstorische burtenplaats en zrln een §íalhalla
voor deze zoemende drertjes; de aanwezigheid van
bloeiende struiken en bomen, zoals bijr.oorbeeld de
wilg, tulpenboom, robinia, (tamme) kastanje en linde
is voor hen heel belangrijk. Maar juist de aanwezig-
heid r''an de r.ele stinzenplanten in een landschap doet
de bijen goed. Het is l,oor hen de kroeg die weeÍ \-oor
het eerst opengaat na corona-lockdown: een feestl
En dat geldt niet alleen r.oor de honingbij, maar ook
aLonze inheemse rvilde bijen varen wel bij een omge-
r.ing waarbinnen vaak onbewust is zorg gedragen
vooï eeÍr complete bloeiboog die r,-oorziet in aamroeÍ
van stuifmeel, nectar en propolis lan het vÍoege vooÍ-
)aar tot tnhet najaar. En stel je r-oor rvat de mogelijk-
heden zljn als )e deze bloeiboog bewust inricht.

Landgoederen
L4ijn persoonlijke krjk op bijenhouden en de es-

sentrële verbinding die bi]en hebben met de naruur. de
dieren en de mensen is dan ook ingeger-en r-anuit br-
odiversiteit en oven loed. Dat is rvaar het in de naruur
mijns inziens o\reÍ gaat. DooÍ fors ingrijpen ran de
mens, wi1 het echter aan diversiteit en overrloed nogal
eens ontbreken in het Nededandse landschap. \a de
T$eede §íereldoorlog mocht er nooit meer honger
ziin. X,Iede hierdoor ontstond ons qperende land-
schap met grootschalige monocultuuÍ. Fuflest looÍ
ecosvstemen en daarmee aanlokkelijk r.oor bijvoor-
beeld plaagdieren die r,'riieliik hun gang kunnen gaan.
En in plaats lan dat we ervooÍ kiezen de monocul-
tuur achter ofls te laten, zlin pesticiden in veel ger-a1-

len het antwoord \rafl ons meflsefl daarop. Nogmaals
funest voor de ecologie. Landgoederen zljn echter
vaak een uitzondering in positieve zinin dit land-
schapl De r.aak a1 eeuwenoude lanen met hun grote
bomen, de heesters, historische moestuinen en srin-
zen.vooïzien in een rijke gelaagdheid. En dat is terug
te zien. \ïiant n anneer er diversiteit en ol-err.loed is.
doen de biien het goed. Dan hoeft er ook geefl con-
curtentie tussen de honrngbij en de wilde bijen te ziin.
Zij kunnen dan pnma naast elkaar bestaan, zoals ze
dat al sinds 100 miljoen jaar hebben gedaan. En ook
als mens kan je dan meegenieten. Van bloemenpracht,
r.an diverse, gezonde r.oeding, ran smaak en niet te
\reÍgetefl van honing. Dan is er geÍloeg wintervoor-
raad voor hen om de rvinter mee door te komen en
ook genoeg vooÍ ons om wat honing te oogsten.

Honing oogsten en slingeren metjong en oud

Hoe bestaan wilde bijen en honingbijen naast elkaar
zonder onderling te concurreren? Zl)n er aanpassin-
gen in je dagelijks beheer mogelijk om je bloeiboog
zo efhclënt mogelijk in te richten? Zljn je r.rijwilligers
betrokken bij educatieactiviteiten op het terrein en
hoe worden zi) opgeleid? Betrek je zeblj iret slingeren
r,-an de honing en het maken van bijenwaskaarsenr
I(ortom: ik heb een beeld r-an hoe het bijenhouden
op landgoederen is georganiseerd en georganiseerd
kan worden ) n;,aa;Í klopt dat ook? Je kunt me bereiken
r.ia info@spri-rit-natuurcnn-riLieu.nl
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