Het bijenseizoen van 2019
Qua weersomstandigheden was dit seizoen een beetje vergelijkbaar met het vorigeveel zonnige, droge perioden, hittegolven en tussendoor af en toe periodes met regen en
onweersbuien.
Toch was het gedrag van de volken op het gebied van zwermen en de vorming van hun
wintervoorraad niet te vergelijken met dat van vorig jaar: toen weinig of geen zwermen
en rijke wintervoorraad, dit jaar veel zwermen en bedroevend weinig voorraad bij de meeste
volken.
Wat het zwermen betreft waren we verwachtingsvol en zeer alert, want er waren 3
behuizingen die we graag wilden bevolken: de topbarhive in het bijenbos, de demonstratiekast
en de nieuwe hangkorf, en eventueel nog een korf in de stal.
Maar terwijl er van overal in het land berichten kwamen over zwermen, was er in de bijentuin
nog geen enkele activiteit op dat gebied te bespeuren !
Dat we toch op 1 mei al een zwerm konden scheppen kwam omdat we geregeld gebeld worden
door mensen met het dringende verzoek of we een bijenzwerm bij hen willen komen
‘verwijderen’ die ze in hun tuin hebben ontdekt. Zo ook deze 1e mei in een tuin aan de rand van
Driebergen.
Het bleek een mooie zwerm in een taxushaag, die door imker Rien vrij makkelijk te scheppen
was. Nu werd als eerste de demonstratiekast weer bevolkt, wat heel fijn was omdat die veel
bijdraagt aan de beleving van groepen en schoolklassen (dit jaar 7 klassen + een nog aantal
andere groepen).
Het volk – meidans -heeft zich goed ontwikkeld, zo goed zelfs dat hij zelf na 2 maanden –
begin juli- zelf al weer gezwermd heeft.
De topbarhive werd eind mei weer tot leven gewekt door Jos Willemse met een volk van een
bdboerderij met als doel die te kunnen volgen in zijn ontwikkeling tijdens de cursussen.

Bij de eerste inspectie door Frank en Rien die het verzorgen gaf het volk een prachtig beeld te zien: mooie
ratenbouw en een voorbeeldig broednest met bovenin de honingopslag
Maar onze eerste eigen zwerm kwam pas begin juni.
Vanaf dat moment gebeurde er eigenlijk teveel om op te noemen.
Zwermen en nazwermen in de bijentuin, zwermmeldingen van elders…
Zo werd ook de nieuwe hangkorf eindelijk tot onze vreugde bevolkt en kwam er zelfs weer een
zwerm op Pinksteren, nu uit de koepelkast waar vorig jaar een Pinksterzwerm uit de eerste
hangkorf in was gegaan…
Hiermee konden we een korf in de stal bevolken, zodat Doris haar 2e volk kreeg.
Helaas bleek dit volk na een aantal weken op raadselachtige wijze verdwenen.

We hadden daarna het maximum aantal volken bereikt wat we verantwoord vinden te
huisvesten i.v.m. de dracht.
Maar toen kwam er op een vrijdag, onze tuinwerkdag, nog een zwerm, en we zagen hem met z’n
allen vertrekken.
Aanvankelijk vloog hij richting de vlechthaag en de zon, maar even later keerde de zwerm om,
trok over de heg en landde hoog, op een onbereikbare plek in een hoge meidoorn van de buren.
Onbereikbaar dachten we… Maar Jasper, één van de zelfoogsttuin boeren, had het zien
gebeuren en durfde de uitdaging wel, aan hoewel hij zoiets nog niet eerder gedaan had.
Met de langste ladder die op Kraaybeekerhof te vinden was en aanwijzingen van Rien is het
hem gelukt om deze zwerm toch te scheppen.
Hoewel we dus eigenlijk ‘vol’ waren was het geen optie om dit volk weg te geven.
Hij hoorde gewoon bij Jasper die hem graag wilde
volgen en verzorgen.
Dus heeft Rien met zijn hulp toen in allerijl een
onderkomen voor dit volk getimmerd op een mooi
plekje aan de rand van de zelfoogsttuin.
Verderop in deze brief, waar Rien zich voorstelt als
nieuwe imker vertelt hij hier ook zelf over.

Na een lange dag het volk ‘onderdak’

De drachtplantentuin
Ook dit seizoen kwam de één na de andere soort in bloei als voedselbron voor de bijen.
Bij extreme warmte echter en langdurige, warme periodes of zelfs hittegolven dit jaar,
kunnen de planten te weinig vocht opnemen, stroomt de nectar niet en kunnen de bijen er
niet van profiteren.
Overal droogde de bodem uit en ondanks het regelmatig sproeien van de tuin bleek bij de
voerinspectie toch dat een aantal volken veel te weinig hadden verzameld om de winter door
te komen.
Dit heeft ook ten dele te maken met het zwermen - een zwerm neemt altijd een grote
hoeveelheid honing mee om te overleven en een nieuwe start te kunnen maken.
Volken waar een zwerm vanaf is gekomen hebben daardoor meer moeite om een goede
wintervoorraad op te bouwen. Maar ook de nieuwe, laat in het seizoen gehuisveste zwermen
hebben daar moeite mee omdat ze eerst nog veel energie moeten steken in het bouwen van
de raten..
In tegenstelling tot het vorige seizoen hebben we dit jaar dus flink moeten bijvoeren.
En dat ondanks het feit dat elders op Kraaybeekerhof nog behoorlijk wat extra
voedselbronnen voor ze te vinden waren: bijvoorbeeld in de zelfoogsttuin bedden met
herfstasters en lange stroken groenbemesters, zoals Phacelia en zelfs –heel bijzonder- ook
een éénjarigentuintje met drachtplanten voor de bijen, aangelegd en verzorgd door Jola. die in
haar preparatentuin nog een stukje grond over had.
En ook in de bloemenpluktuin groeiden dit jaar verschillende nieuwe soorten die druk werden
bezocht. Overal gonsde het van de bijen en andere insecten op zonnige dagen.

Het éénjarigentuintje met 7 verschillende drachtplanten en een bloemenmengsel
(zaden van de Bolster)

Phacelia, , Gele mosterd, Slangenkruid, Dahlia (‘Bishops Children’),– Tandzaad
(Bidens ferulifolia), Kleinbloemige zonnebloem, Reseda odorata, en een bloemenmengsel.

Tot eind september hield het zomerse weer aan, de laatste mooie zomerdag was 20 september.
Rondlopend op die mooie, warme middag waren er nog talloze soorten aan het bloeien zo aan het
eind van het seizoen, en was het heerlijk om te zien hoe de bijen zich tegoed deden aan de
nectar en het stuifmeel en zo nog hun wintervoorraad konden aanvullen.

Een kleine greep uit wat er op 20 september nog bloeide en door bijen bezocht werd :
Verbesina alternifolia, Caenothus pallidus, Basilicum, Asters, Verbena’s (bonariensis en
hastata), Helianthus ‘lemon queen’( citroengele vaste zonnebloem), Persicaria, St. Janskruid,
Sedumsoorten, Allium senescens, Rudbeckia, Helenium autumnale, Kalimeris, Rosa rugosa,
Ook bomen: de Heptacodium en de Tilia Henryana ( de laatstbloeiende meest geurende linde).
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