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Hoe was dit jaar voor de bijen?
Het was een goed bijenjaar, de winter was niet te koud en de zomer was wel warm en er is genoeg 
dracht (bloemen waar de bijen nectar en stuifmeel uit kunnen halen) geweest. Maar, we weten pas 
echt hoe het is geweest als alle volken na de winter nog in leven zijn.
Het komende seizoen zullen we erachter komen of er genoeg dracht is voor de volken van de 
gashouder. Ze zijn voor het eerst niet bijgevoerd. Wij zullen rond de gashouder nog extra Wilde 
Hyacinten tussen en onder de struiken planten om nog meer dracht te creëren. (red: ook op het 
GWL-terrein worden tijdens klussendag extra bollen geplant)
 
Zwermen?
Voor zover we weten zijn er 6 zwermen geweest, waarvan er 3 geschept zijn. Dat is minder dan 
vorig jaar. Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk minder zwermen waren of dat we er een 
paar gemist hebben.
De eerste zwerm die we gehad hebben is in de middelste kast getrokken. Dat is dus een nieuw 
volk. Waarschijnlijk komt dat volk van een van de andere kasten.
 

foto’s: middels de zwermwacht-app wordt er gecomuniceerd. Tijdens het drukbezochte Hol-
land Festival in de aanpalende Cultuur-Gashouder was er ook een enorme drukte bij de 
bijen. En opnieuw was er dit jaar weer een zwerm hoog in de boom en was een hoogwerker 
toevallig in de buurt én bereid om bij te springen. De zwerm kon geschept worden en is, net 
als alle andere geschepte zwermen naar een natuurbijen-imker gebracht. Pauzerende en 
oplettende Holland Festival gangers waren spekkopers als ze niets vermoedend even buiten 
waren en hun ogen de kost gaven.

Welke bijzondere bloemen / planten / vogels zijn er gezien en gehoord in de gashouder? Kun 
je zeggen, dat de diversiteit groter wordt?
Het aantal soorten planten is toegenomen, evenals de hoeveelheid aan bloeiende kruiden die je 
verwacht in een bloemrijk nat gras/rietland. Voorbeelden zijn Gevlekte Rietorchis, Grote Kat-
tenstaart, Echte Koekoeksbloem, Grote Ratelaar, Heelblaadje en Gele Maskerbloem. Daarnaast 
komen er enkele verruigingssoorten voor zoals Koninginnekruid, Brandnetel, Riet en hier en daar 
Wilgjes. 



Waren er bijzonderheden -bloemen, planten, vogels, insecten- afgelopen jaar?
Door de steeds groter wordende biodiversiteit verwachten we dat er veel soorten hommels, wilde 
bijen en andere insecten aanwezig zijn.
Een opmerkelijke soort is de Ondergrondse Woelmuis, een typische soort voor veenweide ge-
bieden, waarschijnlijk binnengekomen vanuit de Waternatuurtuinen. 
Het IJsvogeltje en de Grote Gele Kwikstaart (alleen in het najaar en winter) zijn wel de meest 
bijzondere soorten vogels die zijn waargenomen.

Vorig jaar heeft het Zeiscollectief in de gashouder zeisles gegeven. Is dat goed opgepikt? 
Het zeiscollectief heeft met succes zeisles gegeven aan een aantal enthousiastelingen, wat heeft 
geleid tot een mooi resultaat. Voor ons is het zeiscollectief onmisbaar, vanwege hun ervaring en 
hun zeisen. 

Als Ina en Nicole niet in de buurt zijn, ko-
men er bevriende imkers om de zwermen 
(er hangen er twee naast de linker kast in de 
wilg) te scheppen en zijn er weer anderen 
die zorgdragen voor het vervoer.

In het vroege voorjaar vertoonden jullie in het Buurtbeheerders-huisje de film ‘The Queen 
of the Sun’en gaven extra toelichting over het leven van de bijen.
Hebben jullie komende winter ook een aanbod over de bijen voor de Nutstuinders / GWL-
bewoners?
We zijn van plan om komende winter ook een avond te organiseren. Tijdens deze avond zullen we 
ons meer richten op het leven van de honingbij door de seizoenen heen.
Mensen die door deze avond enthousiast worden kunnen zich als vrijwilliger aansluiten bij de 
Zwermwacht en/of het onderhoud van de Gashouder. <<<<<<<<


