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Geert Lijftogt

Inleiding
Het is nu ruim 25 jaar geleden dat ik
begon me intensiever met de bijen-
tuin van mijn ouders bezig te hou-
den. Aanvankelijk omdat Siebe en
Linde wat te oud werden voor
bepaalde activiteiten. Als zoon was
ik redelijk op de hoogte wat er speel-
de in deze tuin die aan herinrichting
toe was. Siebe wilde bijen houden
op Fortmond en we constateerden
dat er te weinig flora in kwantiteit en
kwaliteit was om voor bijen een bio-
toop te vormen. De eerste acht jaar
hebben we veel geëxperimenteerd.
We legden hagen aan met verschil-
lende rozensoorten en bomen wer-
den geplant die voor bijen geschikt
waren. We legden stroken van eenja-
rige drachtplanten aan (borage, pha-
celia, boekweit en gele mosterd). In
samenwerking met Cebeco Zaden
maakten we een mengsel met de
naam Ascot Linde (naar mijn plotse-
ling overleden moeder genoemd).
Met deze firma deden we ook

bestuivingsproeven met nieuwe
landbouwrassen. 
Al vrij snel waren we bezig voor de
voorjaarsmaanden de akker en tuin
te voorzien van drachtplanten en
werden we trouwe klanten voor stin-
zenplanten van de Heliant in
Appelscha. Later volgde de najaars-
flora en vrij spoedig bleek dat we
ongeveer goed zaten met het voed-
selaanbod voor de bijen. Gedurende
deze periode bestudeerden we niet
alleen de bijen intensief in gedrag,
maar ook wat er bloeide. We maak-
ten toen (en dat doen we nog
steeds) gebruik van de zg. varroa-
bodems (kader 1). Deze bodem geeft
een uitstekend inzicht wat er dage-
lijks gebeurt in de bijenkast.
In 1993 lieten we op advies van Prof.
Zonderwijk de grootste bloemenak-
ker (6,5 are) inzaaien met een uiter-
waardefloramengsel door het toen-
malige bedrijf De Punt (nu ISS) met
behulp van hydroseeding (kader 2). 
Inmiddels bleken er veel andere
bestuivers op de florarijkdom af te
komen en we legden houtwallen en

andere flora voor o.a. vlinders en
hommels aan. In 1994 keken vader
en zoon elkaar aan en dachten we
dat we het goed voor elkaar hadden.
We kwamen ieder jaar nieuwe
(oude) planten tegen en ook anno
2007 ontmoeten we nog regelmatig
een soort plant die nieuw voor ons
is. Telkens blijkt de gevonden plant
al vroeger in de uiterwaarden
gebloeid te hebben. Als de kinderen
op bezoek zijn in het voorjaar/ begin
zomer zit er altijd wel een stel, ver-
gezeld van floragidsen, samen uit te
zoeken wat dit nou weer is. Het zijn
genoeglijke uren en vind je iets
nieuws in de tuin, dan is de huisre-
gel dat er antwoord gevonden moet
worden. 

Verdwijnziekte?
Tegen het einde van de vorige eeuw
leken er zich veranderingen af te
tekenen in de levenspatronen van de
bestuivers en hun drachtplanten.
Het stramien van het inwinteren van
de bijen in het najaar begon te hape-
ren. Het ene jaar een volk dat niet in
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winterzit ging; dan weer ging het een
volgend jaar allemaal goed. In het
begin dacht ik, o ja, dat vertelde
grootvader Lijftogt (bestuurder en
bijenteeltleraar) ook wel eens en
noemde dat dan de “verdwijnziekte”.
Het leek dan of de bijen gedurende
de winter op een of andere manier
verdwenen, de volle raten met voer
achterlatend, en niemand wist waar-
om. Grootvader Lijftogt dacht dat
het iets te maken had met een uit-
zonderlijk lang en zacht najaarsweer
maar omdat het zich zelden aan-
diende werd er niet zoveel aandacht
aan besteed en was het gewoon
“imkerspech”. Nu, anno 2007,
weten we dat al een aantal jaren zich
de klimaatsverandering in meerdere
aspecten aandient. Eén van de

aspecten is dat de winters vaker
zachter en vochtiger worden en later
beginnen, zonder voorafgegaan te
zijn door nachtvorst in september.
Dat viel in het begin niet zo op want
er waren zoveel dingen aan het
gebeuren die als urgenter ervaren
werden. De leidende figuren in de
bijenhouderij merkten op dat in de
zestiger en zeventiger jaren van de
vorige eeuw reeds een toenemende
ziektedruk was als gevolg van de
toenemende industrialisatie van het
landschap. Tot op heden worden
deze ziekten voortvarend met che-
mie ‘aangepakt’ in de veronderstel-
ling of hoop dat het wel over zal
gaan. De laatste jaren gaan steeds
meer imkers twijfelen aan de afloop
van deze handelswijze. Er komen

meer bedreigingen op de honingbij-
en af in de vorm van nieuwe parasie-
ten. Immuniteit tegen bestrijdings-
middelen neemt toe bij de parasie-
ten. En nu dit weer: het vaker ver-
dwijnen van de honingbijen ‘zomaar
in de winter ‘, intussen de behuizing
achterlatend vol met wintervoer. Ook
nu wordt het fenomeen nog door
vele imkers verweten aan een of
andere ziekte. Slechts voorzichtig
wordt op de mogelijkheid gewezen
dat het misschien te wijten is aan
klimaatverandering of andere oorza-
ken.
Onder natuurvrienden is het al lang
duidelijk. De bestuivende insecten-
soorten en de vlinders nemen al
jaren af in variatie door afnemend
flora-aanbod en gebrek aan huis-

Varroabodem - een bijenthermometer 
Is een soort uitschuifbare lade die onder de bijenkast
geplaatst wordt. De bovenkant is voorzien van gaas
zodat de bijen er niet in kunnen.
De bodem is oorspronkelijk ontwikkeld in Duitsland om
bij chemische bestrijding van de Varroamijt gemakkelijk
inzicht te krijgen in het bestrijdingsresultaat, want de
Varroamijten vielen naar beneden. Later hebben we op
Fortmond deze lade vaak gebruikt om niet alleen de nor-
male dagelijkse val van de mijten te tellen, maar ook om
zonder de bijen te storen dagelijks inzicht te verkrijgen
in de activiteiten van het volk. Je hebt zeer snel in de
gaten (vaak in een vroeg stadium) of er iets misgaat of
neemt een voorbode van iets waar: bijvoorbeeld zwer-
men. 
We noemen het gekscherend de bijenthermometer, je
ziet iedere afwijking!

Hydroseeding is een zaaitechniek
waarbij een mengsel van organi-
sche stof en zaden in verschillende
groottes en gewicht in een tank
vermengd worden met water. Door
een roersysteem wordt dit mengsel
voortdurend in beweging gehou-
den. Vervolgens wordt dit mengsel
over het land gespoten.
Dankzij het vocht plakt de organi-
sche stof vast aan het zaad. Het
effect is dat zowel lichte als zware
zaden gelijkmatig in zwaarte over
de akker verspreid worden. Een
heel uitgekiend systeem. Zeer
geschikt voor grotere oppervlaktes!
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vestings-mogelijkheden en dit pro-
ces gaat helaas nog door. Gelukkig
beginnen steeds meer mensen in te
zien dat de kracht van de biotoop
ligt in de variatie van het leven in al
zijn hoedanigheden, en willen er ver-
volgens meer over weten. Het stemt
me wel eens droevig als er mensen
naar voren komen in de publiciteit
die claimen dat alles goed gaat; alles
gaat zelfs beter! Maar genoeg hiero-
ver. Het gaat er om dat we moeten
inzien dat de nu levende soorten
bedreigd worden en daar hoort de
mensheid uitdrukkelijk ook bij. Wat
kunnen we doen?
Kennis van de levensprocessen
(populatiedynamica met een duur
woord) is onontbeerlijk.
Het is duidelijk dat de van oudsher
bekende op- en afbouw van de sei-
zoenen, met lente-zomer-herfst-win-
ter grilliger en onstuimiger aan het
verlopen zijn.
Zul je net zien dat winter 2007-2008
een prima elfstedentochtwinter
wordt! De herfst lijkt al ouderwets
ingezet, nachtvorst in september;
oplopend naar dagvorst in novem-
ber. Mooie najaarsstormen, dus op
tijd het blad er af en al mijn bijen
ouderwets in de wintertros.
Als er nu maar geen raar voorjaar
komt dat vroeg een langere warme
periode geeft en dan ineens in
april/mei weer een stevige vorstperi-
ode! Dat is al eerder in Engeland in
het begin van de twintigste eeuw
drie maal gebeurd tussen 1905 en
1919. Een ongelooflijke slachting
vond toen plaats onder andere ook
onder de bestuivers en dus ook
onder de honingbijen. Men noemde
het de ‘ziekte van het eiland van
Wight’ (the Isle of Wight disease)
waar het begon. In vele regio’s was
er massale afname van het aantal
volken (50% gemiddeld). Het eind
van het liedje was dat de
Nederlandse imkerij er stevig aan
verdiende door de export van bijen-
volken naar Engeland.

Aanvulling van het wintermenu
Met wat we nu weten is er al iets te
doen. De honingbijen houden in
gematigde gebieden als volk een

winterslaap. Dat doen andere bestui-
vers ook, echter niet als volk, maar
als individu. Als er in de herfst geen
of te weinig winterindicaties zijn
komen de bestuivers er niet aan toe
in winterzit te gaan. Deze indicaties
zijn hoofdzakelijk: kortere dagen,
groter contrast tussen dag- en nacht-
temperatuur en een ander type flora.
Deze winterzit(-slaap) dient om de
levensprocessen op een zeer laag
pitje (comateus / nauwelijks ver-
branding) te houden om daardoor
een langere levensduur van honing-
bijen-werksters of andere in de win-
ter overlevende insecten (b.v. konin-

ginnen) te krijgen. Lang genoeg om
de winterperiode door te komen. De
winterhoningbijen-werksters kunnen
wel zes maanden oud worden. In
gemiddelde jaren kunnen de winter-
overblijvers in het voorjaar zonder
problemen de nieuwe generatie
jonge dieren nog verzorgen tot vol-
wassenheid, waarna ze sterven. 
Als winters grilliger gaan worden in
temperatuur, lengte en hoeveelheid
neerslag moet iets worden bijge-
stuurd aan het voedselaanbod in de
herfst, winter en het vroege voorjaar.
Wat we in gewone taal ‘winterbloei-
ers’ noemen.
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Dat dit een goede gedachte is vin-
den wij op Fortmond bevestigd. Een
aantal jaren al gaan de winterbloei-
ers eerder en langer bloeien (late
herfst, winter, vroege voorjaar).
Planten zijn voor het voortbestaan in
beginsel ook afhankelijk van dierlijke
bestuiving. In feite betekent dit dat
de flora al reageert op de verande-
ringsprocessen, waardoor de bestui-
vers meer tijd krijgen voor bestui-
vingsactiviteiten. De bijgaande foto
(blz. 21) van de Jasminum nudiflora
(naaktbloeiende jasmijn) bevestigt
dit. De foto nam ik op 2 november
van dit jaar. Honingbijen, hommels,
wilde bijen, zweefvliegen, vlinders en
vliegen vlogen er op.

Van de honingbijen weten we dat de
werksters bij het halen van voedsel
per vlucht bloemtrouw zijn (d.w.z.
op een soort bloem vliegen). Maar
gedurende een willekeurige dag vlie-
gen de werksters wel op verschillen-
de soorten. Dit leidt er toe dat de
pollen bij transport naar de kast een
- in de bijenmaag reeds beginnend -
vermengingsproces ondergaan. Hoe
meer soorten pollen er bij elkaar
worden opgeslagen hoe beter de fer-
mentatie van de voedingsstoffen.
Het voedsel voor de jonge bijen
krijgt daardoor een hogere kwaliteit
bouwstoffen en dat zorgt voor vitale-
re bijen.
Instectenbestuivers van lagere orde
(waarbij alleen de koningin de winter
overleeft) en vlinders hebben vaker

een voorkeur voor minder soorten
planten. Uitzondering daarop is de
hommel die bij mijn weten op wer-
kelijk alles vliegt.
Het is dus zaak om bij aanvulling
van het winterflora-aanbod meerdere
soorten bij elkaar te zetten. Als er
honingbijen zijn het liefst in de
buurt van eventuele bijenkasten (ca.
50 m) en dicht bij elkaar. Dit omdat
bestuivers in kortstondige warmte-
periodes (wakker uit comateuze toe-
stand) als het enigszins kan, niet ver
van de verblijfplaats gaan vliegen.
De risico’s voor een individueel dier
bij een lange haalvlucht om in een
koude laag of vlaag terecht te komen
zijn groot en vaak direct fataal! 

Welke late herfst-, winter- en vroege
voorjaars-bloeiers kunnen ingezet
worden?
Er zijn vele soorten planten, heesters
en bomen die daarvoor geschikt zijn:
Viburnum, Lonicera (winterbloeien-
de soorten en variëteiten), naakt-
bloeiende jasmijn, struikklimop,
Helleborus, stinzenplanten, vroege
dovenetelsoorten en vele anderen.
Geschikte bomen zijn wilgen,
esdoorns, populieren.

Indachtig het haalgedrag dat geba-
seerd is op variatie in voeding heb-
ben de Heliant en de Stichting
Imkerij Fortmond een mengsel van
(winter-voorjaar)soorten samenge-
steld dat voldoet aan de door bestui-
vers gewenste variatie waarbij de
planten elkaar onderling niet in de
weg zitten.
Dit mengsel bestaat uit een heester,
Lonicera fragantissima (bloeit van
november- half maart), met daaron-
der een vijftal stinzenplanten die
achtereenvolgens in deze periode
bloeien. 
We noemen dit mengsel Winter-
weelde. Op een zonnige windarme
dag in het vroege voorjaar (al vanaf
8 graden C.), is het een lust voor het
oog, het oor en de neus (frisse
citroengeur!) om de druk zoemende
hommels en bijen en andere insec-
ten aan het werk te zien. Het is net
of de struik zingt!
Het is geen garantie voor overleving
van de winterperiode in de nieuwe
tijd maar het geeft een aantal soor-
ten bestuivers in ieder geval een
betere ondersteuning in het vermo-
gen tot aanpassing en dat is al heel
wat in deze tijden!

Geert Lijftogt 
De Vortman
Fortmonderweg 33
8121 SL Olst/Wijhe
Tel: 0570-563614
E-mail: lijftogt33@hetnet.nl

Het mengsel Winterweelde bestaat
uit de heester Lonicera fragantissima
en de volgende stinzenplanten:
sneeuwklokje, crocus, sneeuwroem,
oosterse anemoon, sterhyacint.
Prijsindicatie voor het hele pakket 
e 25,- .

           


