
Biien erbif

T\ e tuinen van Tulpenburgh komen door
I I de iaren heen steeds verder tot wasdom.

,r-, Waar de elementen tien jaargeleden
nog vrij spel hadden in de polder onrstaat eÍ een
beetje luwte. Meer dan ooit tuinieren we hand in
hand met de natuur en het resultaat rnag er zijn.
Het is een arcadische benadering van inrichten
van het landgoed.

C)p reder landgoed dat ik tot dusver beheerde \\ras er
ruimte r.oor het houden van honingbijen. Iedere im-
ker heeft een eigen or.ertuiging en aanpak en a1s dank
r-ool de ptachuge stek mogen de landgoedeiqcnrren
r-aak de honing terugkopen ran de imker. -\ls ruinbaas
denk ik geen tijd te hebben om te imkeren en regehlk
u,as het imkeren vroeger een levend onderdeel van
ons tuinbazenr-ak. Omdat ik de afgelopen m-ce jaar
het r.oorrecht had mijn eigen zoon op te lerden, heb-
ben rve de gelegenheid gebruikt om ons re beks,amen
in het imkerschap. Omdat we op Tulpenburglr de
naruur niet tegen de haren in stnjken. hebben rzder
en zoon gekozen vooï een opleidrng '\amurJijk Im-
keren'.

De blen ap Tulpenburtt lykeu ltet goed te doen

Inmiddels hebben we vier eigen Dadantkasten en
heeft een gast-imker ook nog r-ier kasren met Buck-
fast bijen. Op 15 ha hebben we nu acht flinke bijen-
r.olken. De gast-imker storr zich succesvol op de ho-
mngproductie en dat leverde hem vong jaar ruim ,10

kg honing per kast op (omgerekend onger-eer € 2500.).
Als tuinbaas volg ik een lijn die wat verder afsraar van
deze 'intensier.e r.eeteelt'. Wat we oogsten is de over-
rloed ran de plek en dat mag hand in hand gaafl mer
de ruimte r,oor o-vrÍige wilde bestuivende insecten.
N atuudij k zljn de bij enkas ten s tij 1r-o1 yormgegeven
en landgoedrvaardtg. Straks begrnnen ure de eerste
horung te oogsten zonder de winterr.oorraadr.an de
bijen af te flemen. §(/e strer.en naar een balans tus-
sen cultuur, flatuu! kunst en plezier. À,Iaar buiten de
horungoogst zlln er veel meeï r,oordelen.

Richard Zweekhorst
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Raathoning uan eigen bijen. Heer/ijk.l

Een groot voordeel is het delen lan kennis. In de
opleiding Natuurlijk Imkeren leerde ik veel over de
bijen en de drachtplanten. Nu zijn imkers in de regel
geen tuiribazeÍ1 en is de kennis \ran menig imker over
drachtplanten in de praktilk wel wat beperkt tot het
lijstje dat ooit iemand heeft gemaakt. Àls tr.rinbaas ben
ik gervend om te krjken en te leren \-an wat ik zie en
dre praktische inzichten te toetsen aan de wetenschap.
Y,'e zullen als tuinbaas all.emaah,-eel voorbeelden ken-
nefl vafl theoretische rapporten die in de praktijk kant
nog wal raken. I(ortom, de wetenschap is niet altijd de
waarheid en de praktiik is niet altijd een wetenschap.

Kostbare nectar
Het palet rvaardplanten op Tulpenburgh blijkt waan-
ztlrniggoed en daarmee ook de gezondheid van de
bijen en de potentie in honingopbrengst. Dus sreken
de bijenjuf en de tuinbaas elkaar a fl efl leren ze van
elkaar. Die bijen zijn fascinerende beestjes en door
de vliegplank en de raten te obser-n eren, leer ik rveer
nieuwe dingen oveÍ de tuinen van Tulpenburgh. Àan
mijn afwegingskader r.oor plantkeuze voeg ik inmid-
dels de term drachtplant toe en tegeJijk zorg rk ervoor
dat de rratuuÍ zo complex is dat er ruimte bhjft r-oor
dir.ersiteit in het ecoslrsteem. Gaandeu,-eg merk rk bij
mezeTf dat er meer aandacht komt voor"insecten ur
het algemeen. Door te kijken naar de besruirende
insecten klijg ik meeÍ oog r-oor de dir ersiteit. De
r.ele r.lindets, zweefi.liegen en de drkke hommels die
als rvollige heJikopters door rveer en wrnd gaan om
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hun kostje bij elkaar te sprokkelen. N{aar ik leer ook
om het bodemler.en r.erder op rvaarde te schatten.
Dankzll het ruilen van de plantsuikers voor de mine-
ralen uit de bodem kan de plant groeien, ma r slechts
bij r.oldoende vochtigheid en overdaad r-an suikers
wordt de kostbare nectar aangemaakt om de bijen te
'b etalen' r.o or hun b e s ruil.ings a cie. Zonder goede
bestuiving is menig moestuin en boomgaard rveinig
rendabel. Onze nestorJan Freriks heeft me destijds
goed ingepeperd dat de appels efl pereÍr een volledi-
ge bestuir.ing nodig hebben om zich als uitmuntend
stuk fruit te kunnen onnvikkelen. Dat blijft toch de
ambitie r.an de tuinbaasl Het is een extÍa r.erdieping
van mijn kennis; weer eeÍr radertle toegevoegd aan
het grote geheel waar wij als tuinbaas mee rverken. De
natuuÍ, wat zit het toch fantastisch in elkaar en v/at
blijft het me iedere dag weer venvonderen. Hoe meer
ik me laat \-errassen, hoe meer ik besef dat ik er zo
weinig van weet.

De roqenbc,gen meí lauende/ 7!n Towe/ mooi a/-r geschikt uoor
de bqen, doordat we kieTen u00r rl<en met eefi open hart

Bloemeru7ee met drachrylanten yoor de honingbij en de wilde bij

In mtjn beleving horen bijen op landgoederen.
Landgoederen zt)n prachtige locaties waarbii de
omstandigheden'u-oor het houden van biien or.er het
algemeen uitzonderlijk goed zijn. Door de stinzen-
planten, eeurvenoude bomen, nutstuinen, siertuinen,
boszomen, oevers en a1 die r.erscheidenheid is er veel
te halen r-oor de gedomesticeerde honingbij en de
bedreigde rvilde bij. À1s landgoed is er een directe
inkomstenbron uit de honing te halen eri een inditecte
plus door de bestuiving ran de nutsgewassen. Daar-
b11 zljn biienkasten en honing l.oor het publiek en
r-nju,'illigers aansprekend en is er een te r-aak verloren
gegaan landgoedonderdeel terug te halen binnen de

cuituurhistorische context van het complex. We tim-
meren a1s Gilde steeds meer aan de rveg met de oude
moestuifl en, boomgaarden, leifruit en oranjeriege-
wassen. Nlisschien mag het biienhouden ook wat
meer zichtbaar worden. §íellicht creëren we -u'oor de
eigenaren, onszelf, de r.riiwilligeÍs en bezoekers een
handvat om op eefl aarispïekende manier naar biodi-
versiteit te krjken. À1s tuinbaas hebben we de moge-
lijkheid en mijns inziens de \.erant$roordelijkheid om
goed r.oor onze leefomger-ing te zorgen. N{rsschien
rvel meer dan ooit omdat bijr-oorbeeld rond het boe-
renbedrijf het erg lasug rs geworden een honingbijen-
volk rendabel en gezond te laten ler-en.

Jonge vakmensen
Samen met mijn zoon Sepp ben ik begonnen met
imkeren. Hij heeft vanuit zijn eigen ambitie zijn
mbo-opleiding Urban Green D evelopment r,-ersneld
afgerond. Of hii een nieurv ruinbaasje gaat worden
of zrch met het landschap bezig gaat houden zien rve
na zijn hbo-opleiding rve1. \\ht 'aan' is gezet is zijn
interesse r.oot de wilde bii en 1-ret behoud r.an bio-
dir.ersiteit in het Nederlandse landschap. Een jonge
professional die zich ineens bezig is gaan houden met
'bloeibogen' en'bijenoases'. \\'e kunnen als ruinbazen
jonge rakmensen afler.eren die x-orden uitgenodigd
om meer rvaardes te wegen dan de 'regeitjes en de
centies'. Of dat nu door imkeren komt of door het
beheer r,an eefl rozentuin. \X/at rl,e delen is een lzk
waaÍ we trots op z11n en waafin \r'e ons dagelijks blij-
ven \-erlvonderen.

De inheeruse Geranium prateruse »ordt beqocht door uee/

bestaiaende insecten

De Crote klokjesb/foerageert naast de honirugbij op de

Ceranium pratense
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Op Tulpenburgh werk ik samen met imkerdoceÍrte
Dinja de Groot van Spruit Natuur en Milieu uit De
Bilt. Dinja is mijn vraagbaak en heeft de 'nare' ei-
genschap mijn vraag meestal met een wedeÍ\,raag te
beantwoorden. Ze rnspireert me om door de ogen
r.an de honingbijen en rvilde besruivende insecten te
kijken. Oog te hebben voor die vele verloren hoek-
jes op het landgoed die ineens een pareltje blijken te
zijn voor bedreigde insecten. Die kenrus maakt het
landgoed weerwat rijker, het beheer \À/eer wat uitda-
gender en mijn lak weer wat leuker. Dinja stuitert
inmiddels or-er het landgoed als ze met de tuinbaas op
die plekken komt rvaar nooit iemand komt en kennis
maakt met de riike flora van orze dagelijkse werkom-
geving. Daarnaast helpt ze me met het maken ran
keuzes in het beheren r.an de honingbijenvolken. §íat
zljn de gevolgen van mijn keuzes en hoeveel honing is
eÍ op een Yerantwoorde manier op deze plek te oog-
sten? ril,hnneer slingeren we deze honing, waar gaan
rve het voor r-erkoperr eri waar moet bijvoorbeeld een
etiket aan r-oldoen als we honing willen r.erkopen?
Ook dit is rveer een vak en omdat ik als tuinbaas meer
all-rounder ben dan specialist werk ik gïaag sameÍr
met specialisten.

Een vaste plek
Hoewel ik Dinja gÍaag vooÍ mezelf houd, wil ik haar
ook graag met jullie delen omdat iemand met oog en
passie voor landgoederen en brede kenrus r.an bijen
ruet op iedere hoek van de straat te vinden is. Daarom
heb ik haar gevraagd voor het Gilde een klern stukie
te schrijr.,en. Als je het leuk vindt, doe er dan je voor-
deel mee en misschien is het een idee het bijenhouden
net als het opleiden, leifruit, historische moestuinen.
cittus, eflzovooït, eÍIzovooÍt, een \raste plek te geyen
binnen ons Gilde. In mijn hoofd ontstaat het plan
om het ecologisch veÍantwoord houden lan bijen op
landgoederen economisch rendabel en binnen zorg-
r.uldig cultuurhistorisch maatwerk, samen met Dinja.
beet te gaan paklien. Yanuit miin opleiding Rurmtelijk
Groen Erfgoed en haar expertise in het r-eïants,oord
houden van honingbijen, educatie en begeleiden r-an
workshops ziet het er r.eelbelor-end uit. À1s er tuinba-
zen rvillen meedenken dan hoor ik dat graag, samen
komen we r.etdet.


