
Het bijenseizoen van 2018 
 

Het was niet alleen voor ons 
mensen maar ook voor de bijen  
een uitzonderlijk seizoen  
en dat had natuurlijk alles te 
maken met de extreme 
weersomstandigheden.  
Hoewel het in maart nog aan de 
koude kant was voor de tijd van 
het jaar volgde daarna een zeer 
zachte lente die overging in de 
allerwarmste zomer sinds eeuwen, 
met hittegolven  en langdurige 
droogte.  
We moesten alle zeilen bijzetten 

en regelmatig sproeien in de avonduren om ervoor te zorgen dat de planten, struiken en bomen  
in de bijentuin het zouden overleven.  
De koepelkast met zijn koperen dak moest beschermd worden met een parasol om te voorkomen 
dat de raten in de kast zouden smelten van de warmte. 
Maar voor de bijen als warmte minnende dieren was het uitstekend uit te houden. 
Ze konden profiteren van een lange aaneengesloten periode van goed vliegweer en een 
overdadige bloei die het gevolg was van de zonnige warmte. Een bloei die intenser was  
en korter duurde dan anders, want ook de zaadvorming begon veel sneller dan gewoonlijk.  
Ook het opsporen van drinkwater was voor de bijen kennelijk geen probleem, de twee vijvertjes 
in de bijentuin werden niet drukker bezocht dan anders. 
Groeien de planten in de bijentuin normaal gesproken al flink uit, dit jaar schoot alles nog hoger 
op dan gewoonlijk en sommige soorten kwamen zelfs voor de 2e keer in bloei.  
We maakten ons zorgen of er, ondanks de rijke bloei, toch wel genoeg nectar zou zijn voor  
de bijen, want er wordt altijd beweerd dat droogte en oostenwind ervoor zorgen dat de nectar 
niet kan stromen. 
Toch bleek het qua honingproductie, ook landelijk gezien, een heel goed jaar te zijn, waarin een 
paar van onze volken veel extra honing hebben kunnen verzamelen.  
Maar zeer waarschijnlijk is het wel dat in de droogste perioden behoorlijk werd ingeteerd  
op die eerder verzamelde rijke voorraden. 
 
De zwermen 
Aan het begin van het seizoen hadden we de hoop dat er een aantal zwermen zouden  
afkomen om een paar lege bijenwoningen weer te kunnen bevolken, van volken die de winter niet 
hadden overleefd. Ook was er nog de nieuwe koepelkast en waren er 2 nieuwe korven bijgekomen  
een traditionele strokorf en een 2e hangkorf, maar daarover later meer. 
Maar of het nu door het weer kwam of andere oorzaken had: er waren dit jaar bijzonder weinig 
zwermen, niet alleen bij ons maar ook door het hele land. 
De eerste zwerm kwam niet van een volk uit de bijentuin maar kregen we via een melding uit een 
nabijgelegen tuin aan de Diederichslaan.  
De zwerm hing vrij hoog in een boom en was voor 1 persoon te moeilijk te scheppen. 



Gelukkig is er tegenwoordig een goed op elkaar ingespeeld ‘zwermteam’ van imker Marian met 
partner Rien, voor wie geen zee te hoog gaat. Gezamenlijk en met hulp van 2 ladders kon de 
zwerm in de kieps geschud worden, en kon Doris verblijd worden met een nieuw volk. 
In de vorige nieuwsbrief heeft ze het kleine drama verteld van haar allereerste volk als 
beginnend imker, dat bij de voorjaarsinspectie het muizenbezoek niet overleefd had. 
Haar nieuwe volk heeft zich in de loop van het seizoen fantastisch ontwikkeld en ook zelf genoeg 
voorraad voor de winter kunnen verzamelen. 
 

                  
 
Van onze eigen volken kwam er een zwerm op 21 mei, 1e pinksterdag. 
Het was een zwerm uit de hangkorf die neergestreken was in een dichtbij staande hazelaar. Een 
pinksterzwerm dus !  
Die heeft de toepasselijke naam Columbine gekregen en heeft een plek gekregen in de nieuwe 
koepelkast. Negen dagen later kwam er ook nog een kleine nazwerm uit de hangkorf die echter 
de dag nadat deze in de korf in de bijenstal was gehuisvest met een mooie ceremonie, het er 
kennelijk toch niet mee was en weer is weggevlogen.  
Dit waren de enige twee zwermen uit de bijentuin die we hebben kunnen scheppen  
(hoewel het niet ondenkbaar is dat er ondanks onze waakzaamheid misschien nog een paar  
aan onze aandacht ontsnapt zijn). 
Toch was het daarmee nog niet afgelopen ! 
Heel laat in het seizoen, op 22 juli kregen we nog een melding van een grote zwerm aan de 
andere kant van het dorp en of we die weg wilden komen halen…. (!) 
  

Hierbij vergeleken was het scheppen van de eerste  
zwerm kinderspel want deze hing nog veel hoger, in een boom 
aan een groot vogelhuis, en het was niet duidelijk of de 
koningin binnen of erbuiten was.   
Zo’n late zwerm die zich buiten moet zien te redden heeft 
eigenlijk geen toekomst dus we wilden het toch proberen. 
Het was een hele onderneming, maar om een lang verhaal kort 
te maken: met veel kunst en vliegwerk is het uiteindelijk 
gelukt en de grote blauwe kast met de klaprozen in de stal is 
nu ook weer bevolkt. 
De zwerm moest flink worden bijgevoerd om zich nog op tijd 
voor de winter goed te kunnen ontwikkelen. 



Een 2e hangkorf 
In de vorige vriendenbrief was al melding gemaakt van de nieuwe hangkorf die Marij gemaakt 
had en waarvoor de door Peter ontworpen stellage nog in de maak was. 
Het geheel is nu klaar en staat goed zichtbaar in al zijn kracht en schoonheid te pronken 
achterin de bloementuin. 
Het is een uniek ontwerp geworden met een bijzondere constructie waarbij dmv een katrol  
de korf omhoog en omlaag gehaald kan worden. 
Helaas staat hij nu nog leeg maar we vertrouwen erop dat hij volgend jaar zeker bevolkt  
zal gaan worden !  
 
 

                 
                                                                

 
  


