HET B I J E N B O S

Veehouder in ruste helpt de natuur een handje
Wim Joosten, namens VBBN 'de Eendracht' te Beilen

Een bijenbos, wat is dat? Met enige fantasie kan
men zich daar wel wat bij voorstellen. Toch zei de
voorzitter van de VBBN, dhr. Jos Plaizier, in de
openingsspeech, dat hij vele dingen geopend had,
maar nog nooit een bijenbos.
Op 1 mei 2004 werd het bijenbos geopend. De voorzitter van subvereniging 'De Eendracht' te Beilen, dhr.
Wiebe Oldenkamp, heette alle genodigden welkom en
daarna kregen respectievelijk dhr. Jos Plaizier en dhr.
Coos de Jonge, wethouder van de gemeente Midden
Drenthe, het woord. Coos vond de datum een toe210 passelijke dag: 1 mei, de Dag van de Arbeid.
Dit bijenbos werd op particulier initiatief tot stand gebracht door dhr. Herman Luiken, voormalig veehouder,
nu imker en lid van de imkervereniging 'De Eendracht'.
Na een arbeidzaam leven besloot Herman te stoppen
met de veehouderij en als alternatief heeft hij besloten
de natuur een handje te helpen. Herman bezit land
dat grenst aan het natuurgebied 'Het Mantingerzand'
bij Mantinge. Mede gedreven door zijn hobby het
imkeren besloot Herman een deel van zijn weidegronden (5,5hectare) te veranderen in een bijenbos
met een poel. Hij diende een inrichtingsplan in dat als
basis diende voor de rangschikking onder de Natuurschoonwet, een subsidieaanvraag voor inrichting, beheer en functieverandering via het Programma Beheer,
het Krediet Natuur en Landschap van de provincie
Drenthe en een aanvraag van boscertificaten (een
bijdrage voor CO2 vastlegging) van het Groenfonds.
De inrichting van het Bijenbos is grotendeels vormgegeven vanuit het bestaande landschapspatroon. De
bosvakken bestaan uit gemengd loofbos met struikranden. In de zuidoostpunt is een kikkerpoel gecreëerd.

Jos Plaizietfl) en Cees de Jonge openen het bijenbos

Vanwege de imkerij is er enigszins afgeweken van de
natuurlijke bossamenstelling. Hierbij gaat het dan om
soorten als robinia, hazelaar, linde, gagel en framboos.
In de natuurlijke bossamenstelling komen onder
andere de soorten vuilboom, populier, hulst, wilg,
lijsterbes, krentenboompje, vogelkers, eik, berk en
beuk voor. Daarnaast heeft Herman de open stukken
ingezaaid met een wildebloemenmengsel. Publiek is
het hele jaar door welkom op het Landgoed 'Het
Bijenbos'.
't Moerpad
In het bos is een rondlopend onderhoudspad aangelegd dat tegelijkertijd als wandelpad bruikbaar is. Dit
pad is toepasselijk het Moerpad genoemd. Aan de
zijde van het Mantingerzand is een toegang tot dit
Landgoed.
Herman besloot de ingebruikneming van het Bijenbos
officieel te maken en hij nodigde daarvoor imkervereniging 'De Eendracht' uit om hierin het voortouw
te nemen. Deze opening had ook de belangstelling
van het Dagblad van het Noorden en TV Drenthe. De
imkervereniging had inmiddels al twee bijenkasten
geplaatst. De opening geschiedde door het openen
van de vliegplanken door de Jos Plaizier en Coos de
Jonge. De cameraman van TV Drenthe werd in een
imkerpak gehesen en de fotograaf bleef op veilige
afstand met een zoomlens om deze opening vast te
leggen. Jos durfde het natuurlijk wel zonder pak aan,
Coos verkoos een imkerpak. Het was deze dag mooi
weer met een lekker temperatuurtje. De bijen kwamen
dan ook direct, na opening van de vliegplanken, naar
buiten. Al snel vlogen ze. Herman kreeg al snel de
twijfelachtige eer om als eerste een steek op t e lopen.
Dit leverde op TV Drenthe een demonstratie 'angel-

' Daar komen de dames'. Foto's Wim Joosten
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verwijdering' op. Nu maar hopen dat di niet menig
wandelaar zal afschrikken om een bezoek te brengen
aan dit Landgoed. Het uitvliegen leverde een fantastisch
schouwspel op dat versterkt werd door het geluidvan
een fazant en het wegvluchten van een ree.
Herman nodigde alle bezoekers uit voor een borreltje
en een barbecue bij hem thuis ter afsluiting. Dat liet
niemand zich twee keer zeggen en na een wandeling
door het Bijenbos lieten we ons de drankjes en hapjes
geweldig smaken.
En doet goed voorbeeld goed volgen? Jazeker!
Herman's buurman heeft inmiddels al besloten om

hetzelfde te doen en in spiegelbeeld eenzelfde bos
tegen Herman's bos aan te leggen. Nu de rest van
Nederland nog.. .

...

.

Hhr ia airiju i-xiiiwrwiiu vin r e riwn riuu ue oven rrinwr vriarnouuen ner mwrsre naruurlijn DJI een immense zwenn aan een
boomtak. De foto is genomen op het moment dat twee raampjes vootzichtig uit elkaar werden geschoven. Het geeft een goed
beeld van wat er gebeurt als je een raampje uit de kast haalt. Vandaar dat in mijn bedrijfsmethode nog steeds de voorkeur
uitgaat naar de bijvriendelfie
afstandsblikjes en voorzichtig verschuiven van de raampjes alvorens ze uit de kast te nemen. Je
hoeft bij het begin alleen het minder kwetsbare kantraam 'los te trekken'. Bij deze methode vind je praktisch altijd de koningin
omstreeks het vijfde raampje in de bovenbak, rustig wandelend over de raten. Foto: Jan de Heer, Loppersum.
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