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Waardevol leven.
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,
Druk zoemen de (wilde) bijen alweer in onze tuin. Hoe meer diversiteit in tuin en landschap
hoe beter dat is voor al wat leeft. Een beetje chaos en rommeligheid daar wordt het leven een
stuk vrolijker van. In elk kiertje leeft immers een diertje.
Helaas is dat in de stad en op het platteland nog lang niet tot een ieder doorgedrongen. Er
worden in onze directe leefomgeving nog heel wat bestrijdingsmiddelen verkocht en gebruikt.
De daarmee verwante lawaaimachines moeten tuin en landschap ook nog eens strak,
industrieel en zo ‘efficiënt’ mogelijk houden. Wat overblijft is een landschap waar (het recht
op) een divers leven volledig is verdwenen. Daar wordt ik als buitenmens en plattelandsimker
nog te vaak mee geconfronteerd. Zie volledige nieuwsbrief hieronder.. En ik wordt er soms
ook wel wat moedeloos van. Trouwens circulaire landbouw op basis van dezelfde neoliberale
verdienmodellen met een groen randje maar ook bijvoorbeeld het Deltaplan Biodiversiteit is
vragen om nog grotere problemen. Wie goed nadenkt over bijvoorbeeld ( de oorzaken van)
Covid zou toch beter moeten weten.
Maar goed ik blijf, ondanks wat tegenslagen, op verschillende manieren mijn stinkende best
doen om zo ecologisch en kleinschalig mogelijk met mijn honingbijen op het platteland
samen te werken. Die uitdaging ben ik 11 jaar geleden aangegaan. Het kan anders, het moet
anders. In de agrarische wereld, in het houden van honingbijen en in ons consumptiegedrag.
Intrinsieke motivatie is wat er bij nog te veel boeren lijkt te ontbreken. Als je die motivatie
eenmaal bij- en in jezelf hebt ontdekt, zo is mijn ervaring, zit er zo vreselijk veel meer leven,
plezier en ook muziek in je bedrijf. Zonder gif, kunstmatigheid en met wat minder geld krijg
je er ook nog eens ontzetten veel verloren tijd voor terug. Circulaire tijd. En een gezonde
bodem, schone lucht en water. Echt samenleven. Hoe waardevol is dat?
Za. 10 juli 2021

Open Tuin Dag
Wanneer : 10:00- 17:00 uur
Waar
:De Kleine Salamander
Vogelrijd 11, Fochteloo
Iedereen is van harte welkom in onze levende tuin. Ik ga u weer alles vertellen over onze
levende tuin, ecologisch bijen houden en we zijn er ook weer met poëzie en experimentele
muziek van Loftlûd, zie www.loftlud.com
Ook is er weer honing en propolistinctuur van eigen bijen te koop. Zie verder
www.opentuindag.nl

Hieronder de volledige nieuwsbrief.
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De

honingbijen hadden met een nogal koud voorjaar een heel andere start als

voorgaande jaren. Vaak bleven de koninginnen ongestoord hun eitjes in de door de werksters
schoongepoetste cellen leggen maar konden de ‘haalbijen’ vanwege de lage temperaturen en
regenbuien maar mondjesmaat stuifmeel en nectar halen. Ook maakte het koude weer de
werksters (vrouwtjesbijen) behoorlijk stekerig. De darren, geboren uit onbevruchte eitjes,
lieten bij veel volken lang op zich wachten. Maar de regen, de heilige regen, heeft de natuur
en dus ook de bijen uiteindelijk goed gedaan. De bijen kregen de kans om weer te doen wat ze
altijd willen gaan doen: stuifmeel en nectar halen, zichzelf als volk handhaven en zich
vermenigvuldigen. Dus ja, dat leverde grote volken op met in korte tijd veel zwermlust.

En dat betekent voor mij dan ook weer dat ik zo goed mogelijk van de weersomstandigheden
gebruik moest maken. Een goede bijenboekhouding waarin mijn bevindingen en acties per
volk beschrijf is daarbij niet alleen handig maar ook noodzakelijk. Daarmee wordt onnodig
ingrijpen voorkomen. En dat komt dan weer ten goede aan de rust binnen de bijenvolken.
Circulaire landbouw?
Ondertussen moest ik constateren dat circulaire landbouw in mijn gemeente/omgeving nog
heel ver weg is. En dat ondanks een niet rendabel met verkapte staatsteun (meer dan 2
miljoen) gefinancierd centrum voor het aanwakkeren van een ‘biobased economy’ in mijn
gemeente. Veel weilanden worden nog steeds omgetoverd in aardappelvelden met poters en
gesubsidieerde massaconsumptie aardappelen. Zonder vooraankondiging gaan de boeren en
loonbedrijven los. Veel bestrijdingsmiddelen werden aan de bodem toegevoegd en bij het
eerste stompje loof moet er kennelijk gelijk gespoten worden. Strak ook op de grens van
omliggende woningen en tuinen. Ook vlak naast een van mijn standplaatsen, waardoor ik mij
in het belang van de bijen genoodzaakt voelde om per direct de bijenvolken daar weg te halen
en deze vaste standplaats op te heffen. Niet de eerste keer een incident met mijn bijenvolken
overigens. In een voorgaand jaar waren mijn duidelijk boven het maaiveld aanwezige
bijenkasten al eens door een maaimachine van een loonwerker overhoop gereden. De schade
is vergoed maar ik vraag mij af hoe dat gaat met al dat leven, jonge weidevogels, reekalfjes
en ander leven.
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Gif over grasland
Tot overmaat van ramp zie ik ook steeds meer spuitactiviteiten op gewoon grasland. Goed
geïnformeerd door een zakelijk pdf’je van Forfarmers trekt de boer er met zijn gif op uit.
Soms met verouderde installatie, vaak met te hoog geheven spuitarmen en niet juist afgestelde
spuitkoppen. Soms zijn de bestrijdingsmiddelen op meer dan 300 meter afstand te ruiken.
Windkracht lijkt ook niet een belemmerende factor meer. Dus ja, waar komen die
bestrijdingsmiddelen allemaal terecht. Toen ik zo vlak naast mijn bijen eens een keer verhaal
ging halen en aangaf dat ik geen gif zo vlak naast mijn bijen wilde kreeg ik met een glimlach
de mededeling dat koeien geen distels lusten en dat er dus gespoten moest worden. Toen ik
vroeg naar het middel dat hij gebruikte bleef de glimlach maar kwam er geen antwoord. Er
stond geen enkele distel wel wat schapen die gewoon tijdens het spuiten in het landje bleven
staan. Die knabbelen nu weer ‘lekker’ van het gedeeltelijk bespoten gras. Onder de
belabberde omheining was al eerder flink gespoten, want anders zouden de schapen eens van
het verse gras achter het prikkeldraad kunnen eten en los kunnen breken. Maar oh als er een
takje te ver over het land hangt of er wilde plantjes in het talud van de sloot grenzend aan het
boerenland groeien! En ook oh als er ergens een wolf verschijnt. Dan zijn bij de FDF boeren,
maar ook de bij de LTO de rapen gaar. Want dat hoort niet. Waar gaan al die lammetjes als ze
wat groter worden trouwens naar toe?
En dan moet ik ook nog voorzichtig zijn want soms keert de agressie/intimidatie zich tegen de
eigenaren van de tuin of weiland waarin mijn bijenvolken staan.

4

Geen prioriteit
De NVWA( De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit) geeft geen prioriteit aan deze
praktijken zo blijkt uit de automatische antwoordmail en de lange stilte daarna. Waarschijnlijk
vanwege te weinig personeel. Ook de boer weet dat. Nu, ja ik kon de activiteit met het
schapengrasveldje nog gedeeltelijk stoppen. Onderweg naar een andere standplaats zie alweer
een spuitende boer bezig op maagdelijk grasland. Ik stap uit om een foto te maken en plots
zakken de veel te hoog staande spuitbomen tot bijna in het gras

.
Al dat gif komt niet alleen op het (aardappel)land van de boer maar ook in sloten, grondwater,
drinkwater, de lucht, onze tuinen, onze longen, onze lever, ons voedsel. In onze hele ziel en
zaligheid. Niet voor niets worden bestrijdingsmiddelen in verband gebracht met ziekten als de
hersenziekte Parkinson. U merkt wel dat ik even kwijt moet.
Is ecologisch imkeren op platteland eigenlijk wel mogelijk?
Het ingezaaide akkerrandje met een bloemenmengsel kunnen niet verhullen dat er iets
structureel niet klopt. Daarbij komt bij mij ook een stukje bedrijfszelfreflectie om de hoek
kijken: ‘Is met de eerder geschetste omgevingsfactoren ecologisch bijenhouden op het
platteland eigenlijk wel mogelijk?’
Maar goed ik blijf mijn stinkende best doen. In het belang van mijn honingbijen. Door nog
meer op een ecologische wijze bijen te houden. Door nog meer door te dringen in het wezen
van een bijenvolk. Maar ook voor een levend landschap en misschien nog wel veel meer in
het belang van al het leven en de landschappen die na mij verschijnen. In mijn geval is dat
ook voor een volgend leven. Het werk is nog lang niet af.
Ik rij terug van mijn standplaatsen in de buurt van Bakkeveen en lees ik aan de weg bij een
varkensboer in grote letters: ‘No farmers, No food’. Een stukje verderop op een trailer ‘No
farms, No food’. Ik hoop ergens nog eens te lezen: ‘Real Small Farmers, Good Food, No
Waste’.
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In de

tuin is alles binnen een paar weken na de regen onwaarschijnlijk snel gaan groeien.

Nog meer dan vorig jaar geef ik alles wat groeit de vrije hand. Paardenbloem( alweer
uitgebloeid), Fluitenkruid, Dag koekoeksbloem, spontaan opkomende wilde
Geraniumsoorten, Margrieten, Scherpe Boterbloem, hier en daar ook wat Zevenblad… het
piept allemaal op tussen en naast de vele verschillende en mooi bloeiende grassoorten. Zij
verdienen om met een hoofdletter te worden geschreven. Zweefvliegen, hommels, spinnetjes,
kevers, zelf met zoveel honingbijen vinden ze hun plek in onze tuin. In elk kiertje leeft een
diertje. Hier en daar even met de zeis een stukje maaien. Lekker rustgevend. Eens kijken wat
er daarna gebeurd. Uit het gedroogde gras verspreidt zich spontaan een enorme hoeveelheid
gras- en ander zaad. Veel jonge merels kunnen zich prima verschuilen in de houtrillen,
struiken en vooral ook tussen het hoge gras. De merel is heel stilletjes onder het dak van de
oude kapschuur alweer begonnen met zijn tweede nestje. Ook de spreeuwen lijken het met het
natte voorjaar goed te doen. Onder een scheef zittende dakpan komt elk jaar weer een nestje
tevoorschijn. Van de mezen weet ik niet zeker of ze het goed hebben gedaan. Meestal pikten
ze voor hun jongen met wat kouder weer wel wat bijtjes van de aanvliegplank van de
bijenkasten. Maar er is ook voor veel vogels altijd een tweede kans.
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Ook de

didgeridoo

komt weer tot ‘leven’. Gelukkig gaan we binnenkort met Loftlûd

weer samen oefenen en optreden. Ik heb het gemist. En op 10 juli a.s. op de Open Tuin Dag
gaan we wellicht ook nieuwe poëzie en nieuwe experimentele muziek ten gehore brengen. En
hopelijk kunnen we ook weer voor een klein publiek elders op gaan treden. Samen muziek
maken geeft veel positieve energie en geeft ook extra vorm en plezier aan De Kleine
Salamander. Iedereen welkom.

Niemand weet waar je woont
Maar ik beloof je…
Een voorjaarsdans
Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander
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