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2019 Nieuwsbrief  2 - De Kleine Salamander.                               Mei/Juni, 2019 

 

Veel gezoem, veel activiteiten! 
 

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers, 

 

Zo, eindelijk even tijd om de tweede nieuwsbrief van dit jaar te schrijven. Mei 

en juni zijn voor mij als ecologisch werkende bijenhouder normaal al drukke 

maanden. Maar daar kwamen in het jubileumjaar ook nog heel wat activiteiten, 

workshops, optredens met onze experimentele poëzie- en muziekband (Loftlûd),  

tuinrondleidingen en marktjes bij.  

En ook nu staan er naast de reguliere werkzaamheden weer heel wat nieuwe 

activiteiten op stapel. Natuurlijk zijn er op zaterdag en zondag 13 resp. 14 juli 

a.s weer de Open Imkerijdagen in onze tuin aan de Vogelrijd 11 te Fochteloo.  

Met op zondagmiddag 14 juli ook Loftlûd.  Op zondag middag 28 juli speel ik 

met Loftlûd tussen de Ecokathedralen van Le Roy nabij Mildam (nader 

informatie volgt). 

De activiteiten en nieuwe activiteiten zijn te volgen in de actuele gehouden 

agenda en voor de eerst volgende activiteit ook op mijn homepagina. 

 Hieronder de uitgebreide Nieuwsbrief over de bijen, de tuin en de didgeridoo. 

 

Eind mei. Mijn streekeigen honingbijen vliegen of het een lieve lust is.  

Ondanks het koele weer begin mei kwamen er op een paar standplaatsen al heel 

wat zwermen los. Een teken dat het volk goed de winter door is gekomen. Ook 

een teken dat ze in het voorjaar flink veel stuifmeel en nectar hebben gehaald, de 

koningin van elk volk veel eitjes heeft gelegd en haar feromonen (geurstofffen) 

minder voor alle werksters(vrouwtjes) waarneembaar zijn. De eerste 

darren(mannetjes) - die worden geboren uit een onbevrucht eitje- verschijnen bij 

de ingang van de kast of korf. De werksters gaan koninginnencellen(doppen) 

waaruit nieuwe koninginnen worden ‘geboren’ maken. Als de 

koninginnedoppen na 9 dagen worden gesloten maakt de koningin, opzoek naar 

een nieuw verblijf, aanstalten om met een grote groep werkster te gaan 

zwermen.  

http://www.dekleinesalamander.com/
https://www.vanplan.nl/uitje/bee-free-open-imkerijdagen-de-kleine-salamander-fochteloo-38789190
https://www.dekleinesalamander.com/agenda---nieuws--activiteiten.html
https://www.dekleinesalamander.com/agenda---nieuws--activiteiten.html
http://www.dekleinesalamander.com/
http://www.dekleinesalamander.com/
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Ze hebben hun maagjes vlak voor het zwermen nog even flink vol ‘getankt’ met 

honing. En dan gaan ze. Eerst op een tijdelijke plek, meestal aan een tak van een 

boom. Daarna naar een definitieve plek, bijvoorbeeld een holle boom of een 

oude leegstaande kast. Als het maar droog is en er  voldoende ruimte  is om het 

volk weer opnieuw te laten groeien. Het mooiste van mijn ecologische imkerij is 

toch wel het vangen van een dergelijk zwerm. Na ongeveer 18:00 uur krijgen ze 

een nieuwe plek in een nieuwe kast met alleen maar een paar houtjes. En dan 

gaan ze vol energie(honing in de maag) raten bouwen. Ongelooflijk hoe snel dat 

gaat. 

Ieder bijenvolk heeft zijn eigen karakter. Het ene volk deelt wat sneller een 

steekje uit, de ander groeit als kool en weer een ander haalt wat meer nectar( en 

ook stuifmeel) op. Streekeigen staat voor mij voor vitaal. Dus niet teveel 

‘knutselen’ met de bijtjes. Ze zijn minder ziektegevoelig, dat is ook een van de 

doelen van mijn ecologische imkerij. Met bijen samenwerken is werken in ‘slow 

motion’ maar wel flink doorwerken en je taak afmaken ondanks wat 

goedbedoelde ‘steekpartijtjes’. Haast straft zich in ieder geval met flink wat 

steken af. Onthaasten dus. Ook goed voor milieu en natuur. Zo leren de bijen 

ons iedere keer weer veel nieuwe ecologisch verantwoorde dingen. 

 

 

     
Bijenzwerm in een boom Zwerm gevangen in een zogenaamde 'kieps' op de grond gezet. 

Zit de koningin er in dat vliegt de rest uit de boom ook onder 
deze halve korf. Na 18:00 uur komen ze in een kast. 
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In de tuin duurde het even voor alle fruitbomen gingen bloeien.  

Eerst de (wilde) pruimenboom en boompjes, daarna de perenbomen (o.a. Zoete 

van Brederode) en tenslotte de appelbomen( notarisappel en goudrenet). 

Gelukkig voor de honingbijen staan de bomen dicht bij de kasten wat zeker bij 

het koele weer voor de bijen een voordeel is. Dit jaar laat ik een deel van de 

boerennatuurtuin weer wat verder verwilderen. Alleen nog paadjes tussen het 

hoog opgeschoten bloeiend gras maaien. Veel insecten, vlinders(zandoogjes) 

hebben daar profijt van. Maar ook andere dieren als kikkers, salamanders en 

(spits)muizen kunnen zich ongemerkt verplaatsen en wellicht van de insecten en 

de grashalmen genieten. In de houtrillen zitten al heel wat vogeltjes te broeden 

en te schuilen. Ook een gezin egels heeft zijn plek daar gevonden. Verder 

groeien er spontaan steeds meer digitalis( vingerhoedskruid), dovenetelsoorten, 

judaspenning, damastbloemen en verwilderde geraniumsoorten in de tuin. Daar 

profiteren weer heel wat soorten hommels, andere wilde bijen en insecten van. 

Het kleine vijvertje was wat doods. Maar door uit de grote vijver er behoorlijk 

wat aarvederkruid, een waterplantje dat veel zuurstof produceert, te halen en 

hierin te doen is het water mooi helder geworden. De eerste kikkers zwemmen 

er al hun ‘insectenrijke’ baantjes. De prachtig paarsbloeiende Friese 

tuinbonen(Robyntsje) staan alweer in bloei en de andere streekeigen bonen 

(Reade Krobbe en Friese woudboontjes) komen al met al hu kracht boven de 

grond uit. Hier en daar nog wat tuinklusjes elders. Druk genoeg. Oppassen dat ik 

niet zelf nog meer verwilder of ga vliegen. 

 

 
             ‘Robyntsje’ met paars- lila kleurige bloemen. Deze 2 jarige havik in onze tuin kan prachtig vliegen! 
              De hommels zijn dol op het stuifmeel en 
              de nectar. De bonen zelf zijn paars van kleur. 
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Veel mensen hebben de afgelopen tijd een didgeridooles of workshop 

gevolgd. Soms was dat een korte kennismaking zoals op de zeer succesvolle 

‘Eetbare Plantjesdag’  in de Tuinen van Weldadigheid  te Veenhuizen  

(19 mei 2019).  

 
Korte workshop ‘kennismaken met de didgeridoo’ (Eetbare Plantjesdag, 19 mei 2019) 

 

Maar ook konden de mensen in een volledige workshop kennis maken met het 

geluid en het spelen op de voor veel mensen toch nog vrij onbekende en  

‘wonderlijk’  klinkende didgeridoo . En ook met Loftlûd ( Monique Buising. 

Jelmer van der Wal en ik) heb ik veel gespeeld en zijn we deze zomer  

ook weer op pad. Op zondagmiddag 28 juli a.s. is er een poëzie- 

improvisatieconcert van ons tussen de Ecokathedralen van Le Roy (Mildam 

nabij Heerenveen). En dan zijn er ook natuurlijk nog de Open Imkerijdagen 

waar we op zondag 14 juli spelen. Zie de website van Loftlûd en hier. 

 

 

 

Loftlûd tijdens een try-out/verkenning tussen de Ecokathedralen van Le Roy in Mildam. Op 

zondag 28 juli is daar s’ middags een concert van ons. Nadere informatie volgt. 

 

https://www.stichtingtijd.nl/
http://www.loftlud.com/
https://www.vanplan.nl/uitje/loftld-de-kleine-salamander-fochteloo-38789228
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Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 
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