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p ntuin, een plek onder de zon ...
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en tuin is het ideaal van velen. Ben je in het
ige bezit van een tuin dan is er werk aan de
I. Planten kweken, verzorgen, uitzetten en niet
ten het onkruid de baas blijven. Trots kijk je naar
het resultaat en net als met de bijen maak je gelijk
e alles het volgend jaar nog mooier kan
de tuin behorend bij het bijenteeltmuseum
Terschelling is het niet anders. Eerst
en misverstand uit de weg ruimen. De genoemde
in ons blad 'Bijen' aangekondigd als een heemlaan we er de Van Dale op na, dan blijkt onder
te worden verstaan: 'een tuin waar de
a en fauna te bezichtigen zijn'. Deze vlag
ading. Natuurlijk zijn er het hele jaar

hun bijenmateriaal konden opslaan, ook muizen waren
daarmee geweldig in hun sas! Het onderhoud van de
tuin bleef een moeilijk punt en kwam veelal neer op
een paar personen. Vaak hoorde je de opmerking: 'Ik
ben imker en geen tuinder'. Het parkje werd aangekleed met materiaal dat van alle kanten bijeen werd
gesprokkeld. Na een aantal jaren werd er een open
middag gehouden waar bezoekers iets te horen en
zien kregen over en te proeven van de bijen. Nog
steeds lag de nadruk op 'zieltjes winnen' maar het
aanzien van de tuin werd steeds fraaier met als gevolg
een grotere verscheidenheid aan insecten. Men kreeg
meer oog voor het grote geheel.

Zo is het gekomen

zin en elk jaar weer wordt eraan geschaafd.
n blijft een tuin in ontwikkeling. Vanaf maart
in de herfst zijn er bloeiende planten. Te
et groot hoefblad en de winterhei, die
e temperatuur door hommels worden
idago of guldenroede, asten en de
um spectacilis die een lange rij afsluiten.
de tuin bestaat uit vakken met vaste

Het bijenteeltmuseum met drachtplantentuin 'De
Bijenworf' is ontstaan uit particulier initiatief.
Jarenlang was ik een trouw bezoeker van Terschelling.
Natuurlijk kom je dan in contact met imkers, je helpt

an het seizoen worden de open plekken

een zijn er talrijke insecten aanwezig,
'insectenvriendelijke tuin' beter op z'n
plaats is. De fauna komt aan z'n trekken door de
eid van een aantal obse~atievoikjes,
t-lken
en in de zomermaanden her en
der bevruchtingsvolkjes.

r en geen tuinder'
draad van het verhaal bij de Bijenworf
weer opneem, wil ik eerst een veertig jaar
die periode kregen tal van afveel pijn en moeite, de beschikking
grond waar imkers hun volken konden
werd met een groot woord 'bijenpark'
f was ik betrokken bij het ontstaan van
in Waterland ten noorden van Amsterr bijenvolken en geen verdere poespas
. Waren de financiën toereikend dan
uten keet o.i.d. geplaatst waarin imkers

De foto's zijn gemaakt door Wiebe de Haan.
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met het wegbrengen van de volken naar het lamsoor
en vriendschappen worden geboren. Al filosoferend
met imkervrienden Wiebe en Eef de Haan vroegen we
ons af of een bijenteeltmuseum op Terschelling
bestaansrecht zou hebben. Er was nog niets van dien
aard. Begin jaren negentig ging ik met de VUT en
kreeg de kans naar Terschelling te verkassen. Wiebe
beëindigde zijn praktijk als veearts en familie De Haan
verhuisde naar een boerderij 'om oost' oftewel te
Lies. De eerder geschetste plannen werden plotseling
werkelijkheid. Zo is het gekooomen! De
ontwikkelingengingen toen razend snel. Een weiland
aan de zuidzijde van de boerderij werd geploegd,
gedeeltelijk uitgegraven, naar het midden oplopend
opgevuld met zand en daarna weer bedekt met
teelaarde. Vakbn werden uitgezet en aan de west en zuidzijde werd een drie rijen dikke haag van bomen
en struiken geplant om de wind te breken. Vervolgens
werd een centimeters dikke laag houtsnippers op de
paden aangebracht. Vooral de eerste jaren met een
nog niet goed aangezette begroeiing sloeg het
onkruid z'n slag. Het is in een paar zinnen opgeschreven, maar vraag niet hoeveel zweetdruppeltjes er
zijn geplengd. Gelijktijdig werd in de stallen van de
boerderij een expositie ingericht over de geschiedenis

van de bijenteelt. Later werd ook de schuur bij het
geheel betrokken met onder andere een bevolkte
vitrine en een observatievolkje.

Een middagje Bijenworf
Het museum en de tuin vormen in de presentatie een
onverbrekelijk geheel. Nadat de bezoeken in het
museum via video, geschreven tekst en uitleg van de
imker al iets over de bijen hebben opgestoken, vertrekken ze richting tuin. Bij zoveel mogelijk planten is
de naam aangegeven: een korte omschrijving met
bijzonderheden van de betreffende planten is in voorbereiding. Als het weer meewerkt wordt er in de
middag op een vaste tijd een bijenvolk geopend en
krijgen de bezoekers het bijengedoe in levende lijve
te zien, uiteraard met een sprankelende uitleg van
Wiebe. De naam 'Bijenworf' vraagt uitleg. Een Worf is
een verhoging in het land en zoals ik u vertelde loopt
de tuin naar het centrum omhoog. Sta je op dat
centrale verzamelpunt en kijk je dan 'om oost' dan zie
je in het aangrenzende weiland een forse bult. Dat is
de Worf van Terschelling. Het heeft archeologische
waarde, is een kunstmatige burchtheuvel en was
voorzien van een 18 meter brede ringgracht. De naam
'Bijenworf' is nu wel duidelijk.
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Het strijdtoneel tuin
Bij het zien van een prachtige tuin vol bloemen is het
genieten geblazen. Toch is er onder de oppervlakte
van onze waarneming een voortdurend spanningsveld
aanwezig, een bikkelharde strijd om het bestaan. En
dan bedoel ik niet alleen de bijen die door spinnen
worden gevangen. Bloemen zijn er bij gebaat als ze
worden bestoven. Lokkertjes zijn bloemkleuren en het
nectarmerk. In de loop van de eeuwen hebben de
bijen een gedrag ontwikkeld waarbij zo efficiënt
mogelijk gebruik wordt gemaakt van de nectar verstrekkende bloem. Als bijen een bezoek brengen aan
een plant met verticale bloeiwijze dan bezoeken ze
eerst een bloem aan de onderzijde. Die zijn het
grootst, verst gevorderd in de ontwikkeling en geven
de meeste nectar. De bloemen naar boven toe zijn
spiraalsgewijs gerangschikt. De bezoekende bijen
werken de bloeiwijze echter in een rechte lijn naar
boven af en slaan de bloemen aan de andere zijde
van de spiraal over. Bij het spiraalsgewijs volgen van
de bloemen zou het de bijen in verhouding meer tijd
en energie kosten dan dat het aan nectar oplevert...
Omhoog gaande vindt de bij steeds minder nectar en
op een bepaald moment wordt het voor haar lonender
om een andere bloem te bezoeken. Onbewust worden
de bijen bij deze bloemzetting uitgebuit door de
plant. Wat is het geval? De grote bloemen onderin
met de meeste nectar zijn vrouwelijk, de kleinere
bloemen in de hogere etages zijn mannelijk. Bij deze
planten, zoals het wilgenroosje, zijn de meeldraden
eerder rijp dan de stampers. Een jonge mannelijke
bloem wordt als laatste door de bij verlaten. Bij de
volgende bloem begint de bij, bepoederd met
maandblad voor imkers oktober 2001

stuifmeel, weer onder aan de bloeiwijze en treft daar
een vrouwelijke bloem. Kom maar in mijn hokje en
kruisbestuiving gegarandeerd! Die kans zou veel
minder zijn als de bij spiraalsgewijs alle honingrijke
bloemen zou afwerken. Onder de meest s~rankelende
kleuren wordt de strijd om het bestaan uiigevochten.
Een paar voorbeelden.
Brandnetels in de tuin vinden we zacht gezegd ongewenst, maar als we bedenken dat vlinders als
dagpauwoog en kleine vos alleen maar brandnetels
eten dan brengt dat ons misschien op andere gedachten. Een speciaal hoekje met brandnetels zou in geen
tuin mogen ontbreken, zeker niet in een insectentuin.
Prima gastplanten voor vlinders zijn verder zuring, de
vuilboom, kool, de Oost-Indische - en waterkers.
Als het erom gaat de nectar aan de juiste bestuivende
insecten aan te bieden, dan weten sommige planten
van wanten. Bij een aantal is de basis van het blad
samengevoegd en vormen bij elke stengelknoop een
napje. In deze napjes verzamelt zich water, dat een
belemmering vormt voor de niet - bestuivende
insecten zoals mieren. Een mooi voorbeeld van deze
waterlinies is de wilde kaardebol, waar de reservoirs
vaak verschillende verdronken insecten bevatten.
Andere planten zoeken het in kleverige stengels of
stengeldelen (een soort ouderwetse vliegenvangers)
die voorkomen dat klimmende insecten, die willen
snoepen maar niet bestuiven, de nectar inpikken
zonder een tegenprestatie te leveren.
Tabaksplanten die worden aangevreten door rupsen
produceren 's nachts andere vluchtige stoffen dan
overdag. De chemische stoffen die 's nachts worden
uitgeademd waarschuwen nachtvlinders dat ze niet
welkom zijn voor het leggen van eitjes. Nachtvlinders
doen weer hun voordeel met deze waarschuwing,
want insecten die de plant te hulp roept om de
rupsen tegen te gaan versmaden ook de vlinders niet.
Met recht: 'eten en gegeten worden'.

Aan elk bezoek komt een einde
Het grote voordeel van een tuin bij huis is dat die
direct voorhanden is. Je hoeft niet eerst een afstand
af te leggen om er te komen. Nadeel is dat de tuin je
elke keer op de vingers tikt en bij wijze van spreken
een schoffel in je handen duwt onder het motto 'rust
roest'. Daarnaast vraagt ook het kweken van de eenjarige plantent zeer veel aandacht en tijd. De sluitingstijd van het museum is rond half vijf, waarbij dat 'rond'
erg ruim genomen moet worden. Vaak dwalen
bezoekers nog door de tuin en zijn niet weg te slaan.
Sinds een paar jaar hebben we zaad voorradig van
een bodembedekker bij uitstek die bij insecten hoog
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scoort. De naam is Lymnanthus vulgaris oftewel 'het
gebakken eiplantje'. Topbloei in juni, succes verzekerd.
Het is een jaarlijks festijn. De naam omschrijft precies
het uiterlijk, een knalgeel hartje met witte bloemblaadjes eromheen. Zijn er nog plannen? Jawel, het
inrichten van een insectenmuur. Terwijl kinderen van
de laatste bezoekers nog van de schommels gebruik
maken dwaal ik even door de tuin. Het koelt inmiddels
snel af en het is nu mooi te zien dat de bloemen zich
op de nacht voorbereiden. Ze sluiten zich en dat heeft
natuurlijk alles te maken met het vasthouden van de
overdag ontvangen warmte. Dit gedrag komt vooral
voor bij de voorjaarsbloeiers zoals krokus,
sneeuwklokje, het speenkruid en de paardebloem. De
vastgelegde warmte hebben de bloemen nodig voor
de groei en het rijpen van helmknoppen en stempel.
Andere bloemen volgen een andere strategie en laten
de kopjes hangen. Terwijl de lucht rondom de bloem
gedurende de nacht afkoelt blijft het in de bloem
verscheidene graden warmer. Al die processen kunnen
we om ons heen waarnemen. Tot slot blader ik nog
even door het gastenboek. Het vormt de neerslag van
een geslaagde middag. Een bloemlezing:
'Het was hier vet gaaf', 'Geweldig wat leuk en wat een
ontzettend mooie tuin', 'Bedankt voor de bijzonder
leuke uitleg. Mijn interesse is gewekt om het zo maar
eens te zeggen'. Dat was het dan. Voldaan pak ik de
fiets en ga richting huis, ik begin ook trek te krijgen.
Tot ziens op De Bijenworf.
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Een medaille
ik heb gemiddeld zo'n vijf bijenvolken. Wil ik
daar wat honing van winnen, dan kost me dat
het nodige geld en inspanning. Het eerste telt
niet. een hobby mag geld kosten. Het tweede
werkt watspannend: ontspanning is immers een
anders gerichte inspanning. Daarbij komt nog
dat een echte hobby ook iets spannends moet
hebben, Imkeren is een spannende hobby.
Tevredenheid troef dus.
En toch kan ik me ook flink ergeren. En dat is
niet ontspannend. Waaraan dan wel"lijn bijen
(5 x 50.000) zijn niet anders dan alle andere
levende wezens constant bezig zichzelf en hun
soort in stand te houden. Maar het verschil
tussen bv. een honingbij en een mens is dat
een h o n i d i j in haar streven tot overleving
ook een bijdrage h r t aan de
overlevingskansen van nzsn flinke partij
bimmen en planten. be mens daarentegen is
zo fanaat met zkhtetf bezig dat hij geen of
bijna geen andere bijdrage levert dan aan zijn
eigen soart.Zijn neverqwoduct bestaat
v m e l q k 4%a h l . Op het gebied van de
ham omgewde ncWa is hij aitemt selectief:
aiieen datgene wat h van pas komt mag
groeien en bloeien, vaak tot in het absurde toe.
Kasgewassen worden reFFmeteld, de wilde
flora is onkruid.
Bïjen maken dat oderscheid niet de aardbeien
Wigen dezelfde aandacht ak de akkerdistel.
hmensg&atirot~appeJBc~,pe?enenom
de exotische bloemen uit het tuincentrum. Dat
gaat een poosje goed, totdat na verloop van
tijd de weemoed toeslaat om wat verloren
ging. Dan gaat hij redden wat er te redden
ralt, maar komt daarbij steeds minder op tijd.
Dat tot nu toe niet alles helemaal naar de
knoppen ging, is ook de verdienste van o.a.
mijn bijen. Ik zou daar wel eens een medaille
voor willen hebben. Met een wat langer lint,
zodat ik die om mijn kasten hangen kan.
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