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Bijen op de Noorder Poort
Cees de Wit, vrijwilliger
Zomer 2017 werd op de Noorder Poort geopperd dat het wel aardig en passend voor een
zencentrum zou zijn als er bijenvolken op het terrein zouden staan. Ook voor de bestuiving
van de fruitbomen zou dat een goede zaak zijn. Ik was eerst wat aarzelend om daar op in te
gaan. Ik had een paar jaar eerder mijn volken verkocht. Maar ondertussen was ik ook al
weer gevraagd om praktijkbegeleider te worden voor een cursus beginnend imker. Daar
kreeg ik het zo druk mee, dat ik overwoog zelf ook maar weer een volkje aan te schaffen.
We hebben toen met elkaar overlegd. De kring landschapstuin stelde dat er maximaal drie
volken mochten komen, dit om concurrentie met wilde bijen te voorkomen.
Er werd overeengekomen dat ik de bijenvolken en kasten zou leveren en verzorgen, en dat
de Stichting Vrienden van de Noorder Poort benaderd zou worden om een financiële
bijdrage te leveren voor de bouw van een bijenstal. De honing die dat mogelijk oplevert gaan
we delen. Het geld kwam er en we konden beginnen met bouwen. Tijdens de daily life
sesshin en de werkweek is de stal bijna voltooid, en het eerste bijenvolk er in gezet. Toen
was het wachten op mooi weer, zodat het volk een broednest kan aanmaken en zich kan
uitbreiden.
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Nu in mei zijn er ongeveer zestigduizend werksters, een paar honderd darren en één
koningin. De koningin legt ongeveer tweeduizend eitjes per dag, wat overeenkomt met haar
eigen lichaamsgewicht. Dit kan ze wel drie seizoenen volhouden.

Cees, Bertha en Trudy bij de bijen

Voor een pot honing van 450 g. moeten de werksters wel dertigduizend vluchten maken.
Het bijenleven speelt zich af op en in raten van was. Aan weerskanten van een middenwand
bouwen ze, zonder meetgereedschap, aaneengesloten, zeskantige cellen die precies 5,3 mm
in doornee zijn. Rondom elke cel bevinden zich zes andere cellen, en via de bodem is er
contact met nog drie cellen. In totaal grenzen dus steeds negen cellen aan elkaar. Dit geeft
een sterke constructie en een optimale ruimteverdeling. Hoewel een raat weinig weegt kan
een vol broedkamerraam wel 2,5 kg honing bevatten. Het zijn getallen waar je stil van wordt.
Als mensen mij vragen of ik ook honing maak zeg ik: nee, dat doen de bijen, ik maak er maar
een potje van.
Ondertussen zijn er op de Noorder Poort nog een paar mensen enthousiast geworden:
office manager Trudy Prins en Bertha Doorten, buurvrouw van de Noorder Poort. Elke
keer als ik wat aan de bijen moet doen haal ik hen er bij. De bedoeling is dat ze op den duur
zelfstandig met bijen om kunnen gaan.
Nogmaals dank aan de Vriendenstichting voor hun financiële bijdrage, en kom eens langs op
een dinsdag, als ik daar als vrijwilliger aanwezig ben.
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