
In, op én rond de 5 bijenkasten in de Gashouder aan 
de overkant is het een drukte van belang.
Met drie dagen honing in het lijf gaan de bijen-volken (als 
de kast te vol wordt door een nieuw ontstaan volk) een 
nieuw onderkomen zoeken. Voordat ze uitzwermen gaan 
ze eerst met een kluitje op de kast hangen (de baard!). 
Een aantal van hen gaan op onderzoek uit om te kijken 
waar ze vervolgens het beste kunnen gaan hangen (de 
zwerm!). Aan ons, de bijen-buren de vraag om met een 
regelmaat te gaan kijken of er al voortekenen zijn. Hoe 
leuk is dat! Om hierover verslag te doen en imkers c.s. 
op te roepen om een zwerm te kunnen ‘scheppen’ werd 
een app-groep aangemaakt.
Vanaf 9 mei worden er met een regelmaat rondjes 
gelopen: de bevindingen veranderen van het is stil voor 
de kasten tot aan de meest rechtse kasten hangt een ‘baardje’ 
en een drukte van belang. Dan krijgen we van de imkers 
via de app te horen dat het echt zwermweer wordt dus 
ga vooral tussen 14.00 en 15.00 kijken. (tja dat lukt natuurlijk 
niet zomaar, tenzij het toevallig je vrije dag is, of...) En 
inderdaad, veel meer bijen buiten de kasten en ja: echte 
baarden! ...het kan zijn dat de bijen het te warm hebben en 
dat ze daarom wat buiten de kast ‘chillen’... Er is wat drukte 
in een bosje, maar het is geen zwerm (als je eenmaal een 
zwerm hebt gezien, zul je nooit meer twijfelen!). Om te 
kunnen zwermen gaan er altijd een aantal verkenners op 
pad om een goede plek te vinden. Dat kan ...de drukte... 
veroorzaken. Ondertussen wordt er ‘flink gevlogen op de 
Boeren Jasmijn. De gashouder ziet er prachtig uit: paarse 
irissen, gele maskerbloemen, echte koekoeksbloemen en zeker 
één bloeiende orchidee! En dan, 25 mei: !!!!!Er hangt een 

zwerm in de wilg aan de binnenkant van de gashouder. Ina 
Stoeten, de imker, leest het app-bericht maar zit nog vast 
op haar werk... Op de app-groep is er een vergelijkbare 
opwinding en drukte als in de zwerm. 

Imker Ina kan dus niet komen... Nicole de Rop weet 
zich van zijn werk los te maken en haast zich met 
‘kiep’ (de bijenkorf waarin de bijenzwerm tijdelijk bij 
elkaar zit om vervoerd te worden naar een andere kast 
voor natuurbijen). De zwerm hangt net te veel buiten 
bereik, boven het water, de ladder is niet beschikbaar... 
De plantsoenendienst met bruikbare spullen is niet in 
de buurt... de telefoons om extra hulptroepen op te 
roepen lopen leeg... kunnen we die tak dichterbij halen... 
voorzichtig...want ze zijn al onrustig... en dan is het 
gebeurd, de zwerm vliegt op en gaat richting Westergas-
terras.
Ze zijn gevlogen. Deze zwerm blijkt een prelude, want de 
drukte bij de bijenkasten is groot. Op drie kasten hangen 
forse ‘baarden’.  
Nog even wat rondlopen en speuren en na een half uur is 
de gevlogen zwerm gespot en in de hoop dat Nicole nog 
beschikbaar is op de app: 
...kinderspeeltuin SamSam, hoog in boom, dus trap nodig. 

Nicole weet de zwerm te scheppen (ondanks dat een 
deel steeds weer naar boven vliegt) (is de koningin er 
wel bij?) (ja zeker!) Het volkje gaat naar Honey Highway, 
Schipluiden) Een aantal weken blijft hier in de boom nog 
een rest-zwerm zichtbaar die steeds kleiner wordt. 
Ondertussen: ‘bij de gashouder in de wilg... 
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een enorme zwerm!’ B.D-imker Saskia  uit Haarlem wordt 
gewaarschuwd en zij komt de volgende ochtend helpen 
de zwerm te scheppen.
Machtig mooi, om te zien hoe kundig ze bezig zijn  

en de enorme zwerm veilig in de kiep komt. Wie er niet 
bij kan zijn krijgt een verslag op de app. Adembenemend. 
Deze zwerm, dit volk, is zo groot dat de korf te zwaar 
is om naar de auto te dragen. Met behulp van de 
transportfiets van Nicole lukt het wel). 
En dan een paar uur later weer een ‘ping’: zwerm in 
Wilgenboom ter grootte van een rugbybal, één meter vanaf de 
rand van de gashouder. 

De zwerm wordt overgedragen aan imker Ferry, die ‘m 
de volgende dag komt scheppen. Michel neemt de regie 
en het scheppen over van Ina en Nicole, want die zijn 
twee weken weg.  
Het scheppen lukt en Ferry vertrekt met een kilo 
bijen. Hij heeft voor hen een nieuwe plek in een holle 
boomstam. 

De volgende dag: een zwerm hoog in de boom bij de 
gashouder. Deze zwerm hangt echter te hoog.
1 juni: op dit moment veel bijen onderweg vanuit kast 3 of 5 
naar de 1e hoge boom (waar de andere zwerm ook zat, waar 
we niet bij konden)...  
De volgende ochtend, Michel op de app: ze zitten nu in 
de gashouder. Ik wil ze er over 15 minuten uit helpen. graag 
nu komen helpen, in het bosje links van de kasten en... 
gelukt! Fietstas vol bijen in mijn berging. Ferry komt ze 
vanmiddag ophalen Het volk gaat naar het Bijenparadijs in 
Bloemendaal. 
En dan opnieuw Michel ...weer zwerm in dezelfde hoge boom.
Deze keer komt er hulp van Marieke, een cursist van GWL-
Imker Geert (ook de leraar van Michel). Oeps zo hoog...
Maar er komt onverwacht meer hulp: een hoogwerker van 

schilders die in de 
buurt bezig zijn. 

En gelukt! 
 
Daarna opnieuw 
een zwerm aan de 
kleine wilg in de 
gashouder, Geert 
schept en neemt 
ze mee naar de 
kasten bij Lab111.
 
 
 
 
 
 
 

Kast 3 blijft ‘Baarden’ en dan: nog een zwerm net buiten de 
gashouder in een struik ook geschept door Geert en deze 
gaat als tweede volk naar de lege kasten van Marieke  op 
de volkstuin in Noord (of? naar het westerpark?)  

En die man in imker-kostuum? Een argeloze voorbijganger 
die een filmpje wilde pakken in het Ketelhuis... werd 
gevraagd te assisteren.  
Dat filmpje is niet meer gelukt. 
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