
De bijen zwermen uit! 
 
Het was door imker Geert van Kerckhove van Beecare 
Amsterdam al aangekondigd en begin juni was het 
zover. De GWL-bijen op het dak van blok 1 zijn 
kennelijk nogal tevreden over de leefomstandigheden 
op ons terrein; ze vestigden zich niet ver van de kast. 
 
Op 4 juni waarschuwde een buurman dat er bijen in de 
acaciaboom midden op de brede stoep op de 
Waterpoortweg hingen. Ter hoogte van de eerste étage 
van blok 1: twee zwermen zelfs!  
Vervolgens kwam het hele circus op gang: de imker 
gebeld, Hassan van buurtbeheer, wijkagent Tim die de 
meldkamer inseinde dat meldingen over zwermende bijen 
vanaf het GWL-terrein geen actie behoefden. 
 
Actie was er op de stoep inmiddels genoeg, ook daar 
gonsde het: op verzoek van Geert een doek in de boom 
gehangen zodat andere imkers weten dat deze bijen al 
gespot zijn (en daarmee al eigendom van een imker zijn 
geworden). En voor de zekerheid voor buurtbewoners 
maar een briefje dat onze bio-imker onderweg was… 
Hassan en Tim kwamen met de ladder. Geert met een 
vangnet aan een lange stok, een korf, zijn imkeruitrusting 

etc. Diverse buurtbewoners en passanten kwamen erop af en bleven geïnteresseerd kijken of staken 
een handje toe. Geert gaf ondertussen college. 
 

Het kleinste volk had 
zich inmiddels 
verplaatst naar een 
lokkast die eerder 
door Beecare in een 
boom aan de 
overkant van de 
straat was 
opgehangen. Het 
grotere volk liet zich 
in drie pogingen 
lostikken in het 
vangnet en 
vervolgens 
overbrengen naar de 
korf. 
 
Eén van de volken is 
overgebracht naar 
het Amstelpark waar 
een (biologische) 

imkeropleiding wordt gegeven.Het andere krijgt een plek in de staatsliedenbuurt. 
 
 
De dag erna stond er opnieuw een buurman op de stoep. Nu ging het maar liefst om drie zwermen in 
de(zelfde) boom! Deze keer hingen ze hogerop. Opnieuw trok één volk uit zichzelf naar de lokkast. 
Het tweede liet zich betrekkelijk makkelijk uit de boom plukken maar het derde had zich horizontaal 
tussen twee takken gepositioneerd. Er waren vier pogingen voor nodig om het merendeel van het volk 
over te brengen naar de korf. Een deel plofte naar beneden maar gelukkig hebben bijen vleugels; 
slechts enkelen legden het loodje… 
 



De bijen bleven onder dit alles heel rustig (dankzij hun volle maagjes) en na een paar uur bleef nog 
maar een klein plukje in de boom achter. Die eerste nacht hebben zij nog in de boom doorgebracht; 
de avond erop zijn ze vertrokken naar een andere stek. 
 

 
Een week bleef het rustig bij de 
bijenkasten maar op 11 juni hing er ter 
hoogte van de vierde étage een grote 
langwerpige “tros” bijen; bijna bovenin 
de boom! De brandweer werd om hulp 
gevraagd maar voordat imker en 
brandweer konden arriveren begon 
het stadsdeel een stuk verder op de 
Waterpoortweg klinkers aan te trillen, 
waarop de hele zwerm ogenblikkelijk 
oploste! Onmogelijk te zien in welke 
richting ze vertrokken, helaas… 
Er is nog drie uur naar ze gezocht –op 
mogelijk aantrekkelijke plaatsen- maar 
tevergeefs. 
 

Die avond heeft Geert met twee imkers-in-opleiding de bijenkasten onderzocht op de aanwezigheid 
van nog meer koninginnen, om te zien of er nog meer zwermen te verwachten zijn. Geen makkelijke 
klus want de bijen blijken hier en daar wat scheef te bouwen, wat het moeilijker maakt een raam uit te 
nemen voor inspectie. Wel was duidelijk te zien dat er nog steeds heel veel bijen over zijn in onze 
bijenkasten. Waarschijnlijk geldt dus: wordt vervolgd! 

 
 
Meer foto’s hieronder…



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


