DE GASHOUDERBIJEN, BUREN VAN HET GWL
In een van de gashouders aan de Haarlemmerweg staan vijf bijenkasten met in alle kasten honingbijenvolken. Sommige bewoners van het GWL hebben daar zelfs uitzicht op. Bij deze wil ik iets vertellen over de manier van bijen
verzorgen, de vijf volken aan jullie voorstellen en jullie uitnodigen.
Samen met Nicole de Rop en Anita van Veelen zorg ik (Ina Stoeten) voor deze bijen. De kasten die in de gashouder
staan zijn zogenaamde toplattenkasten. De bijen bouwen hun eigen raten en zitten allemaal samen met de koningin in
een ruimte.
Onder verzorgen verstaan wij o.a. regelmatig bij de bijen op bezoek gaan en ‘contact’ maken, twee maal per jaar de
kasten te openen om o.a. te kijken hoe groot de volken zijn. Verder dragen wij zorg voor de omgeving van de kasten
door de gashouder zoveel mogelijk schoon te houden en in de omgeving het planten van bomen, struiken en bloemen
voor de bijen te stimuleren. In de lente gaan wij wat vaker bij de bijen kijken omdat de bijen dan kunnen gaan zwermen. Soms zien we dan een hele kluit bijen hangen in een boom bij de gashouder. Deze bijen vangen we op in een
korf. Zij vormen dan een nieuw bijenvolk en krijgen, als er geen lege kast in de gashouder is, een plek in een kast bij
een andere bijenverzorger. In de nazomer is het tot nu toe, ondanks dat wij geen honing oogsten, elk jaar nog nodig
geweest om de bijen bij te voeren met suikerwater waaraan kamillethee is toegevoegd.
In 2014 zijn de kasten door Smartbeeing in de gashouder geplaatst. Smartbeeing is een organisatie die het natuurlijk
bijenhouden wil stimuleren.
Op 18 mei van dat jaar kwam het eerste volk. Dit volk heet Moed en is, gezien vanaf de betonrand van de gashouder,
in de meest linkse kast gegaan. Moed heeft in datzelfde jaar eind november nog een akelig avontuur beleefd. Er waren
mensen in de gashouder geweest en die hadden hun kast en die van hun buren met geweld eraf gegooid. Gelukkig
hadden ze genoeg veerkracht en gaan ze nu hun vierde winter in. Het volk dat naast Moed in de kast zat heeft de val
niet overleefd. Nu woont daar Drie-eenheid. Drie-eenheid is een zwerm van Alert, het meest rechtse volk. Deze zwerm
was in 2016 dus Drie-eenheid gaat nu de tweede winter in. Drie-eenheid heet zo omdat ze als zwerm in drie clubjes
zaten...In de middelste kast zit Spil, een zwerm van mei 2015. Deze zwerm kwam van een volk van de gashouder
maar van welk volk weten we niet. In juni 2016 kwam er een zwerm van Spil die in de walnotenboom bij de gashouder hing. Vandaar dat dit volk Walnoot heet. In de meeste rechtse kast zit Alert, een zwerm uit een bijenkorf bij Vrij
Waterland in Haarlem. Dit volk heeft zijn naam te danken aan de alerte houding bij het openen van de kast.
Bijen en mensen hebben al sinds de oudheid een speciale band. Wie daar meer over wil lezen kan zich o.a. verdiepen
in het boek ‘De bijen’ van Rudolf Steiner.
Een andere mogelijkheid is om contact te maken door middel van het werken in de omgeving van de bijen. Graag
zouden Nicole, Anita en ik een buurtinitiatief starten. Wij zouden samen met jullie de gashouder in eigen beheer willen verzorgen. Dat zou inhouden dat je twee of drie keer per jaar samen met ons de gashouder in gaat om o.a. het riet
te maaien en af te ruimen en vuil weg te halen. Uiteraard hoort hier ook bij dat jullie aan de bijen ‘voorgesteld’ worden
en jullie nog meer te weten komen over het fascinerende leven van de honingbijen.
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar stoetenina@hotmail.com met als onderwerp Gashouderbijen.

