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Het is niet de meest gebruikelijke
locatie voor een bijenstand, maar wel
een heel bijzondere: ‘Begraafplaats
Rusthof’ te Wijk en Aalburg. Deze ligt
midden in het rivierengebied tussen
het Heusdens kanaal en de Afgedamde
Maas. De begraafplaats heeft een oud
gedeelte met onder andere een aantal
oorlogsgraven. In het oude gedeelte
bevinden zich een prachtige oude lindelaan, een zeer oude paardenkastanje
en oude hulststruiken. De bijenkasten

van David Damminga staan achteraan
op het nieuwe gedeelte van de
begraafplaats, waar nog veel ruimte
over is.
Begin 2019 is David verhuisd naar Wijk
en Aalburg. Omdat zijn achtertuin niet
zo groot is, heeft hij de gemeente
gevraagd of ze een plekje hadden voor
zijn Buckfastbijen. En dat hadden ze!
Ondanks de herindeling en het afwezig
zijn van beleid, was de gemeente zeer

bereidwillig en kon David zijn kasten op
de begraafplaats kwijt. De gemeente
had op een gedeelte van de nieuwe
begraafplaats al een bloemenmengsel
van meerjarige bloemen ingezaaid om
de diversiteit aan insecten te bevorderen en de bijenkasten passen daar
prima bij!
Op de begraafplaats en in de directe
omgeving ervan staan veel voorjaarsbloeiers zoals wilg, fruitbomen, meidoorn, paardenkastanje en hulst, waar-

door de voorjaarsdracht prima is. Door
de oude lindelaan is de zomerdracht
ook goed. David imkert sinds 2015 en
is afgelopen voorjaar overgeschakeld
op Frankenbeuters, kasten van styropor in Dadant US formaat. Door eigen
koninginnenteelt van raszuivere Buckfastmoeren uit Friedrichskoog, heeft hij
het aantal productievolken uitgebreid
naar 12 stuks. Een aantal jonge volkjes
overwintert hij op zesramers. Het
broed van die volkjes gebruikt hij in het

voorjaar om de volken te versterken,
zodat hij optimaal gebruik kan maken
van de goede voorjaarsdracht.
De kinderen van David helpen ook
regelmatig mee met het inspecteren
van de bijenvolken. Inmiddels heeft
Rebecca van 7 jaar op de bijenstand
haar eigen met bloemen beschilderde
kast en is ze vast van plan de hobby
van haar vader over te nemen.
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