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Een late zwerm  
 

Half augustus word ik alsnog gebeld voor een zwerm. Ik vond het wat laat voor het seizoen. Normaliter 

gebeurt dat rond de maand mei! Maar de vrouw aan de telefoon was vastberaden. “Het zijn zeker 

bijen, geen wespen. Zij vliegen in en uit de compost ton. Wilt u ze komen halen?” 

  

Het bleek ter plaatse een joekel van een bijenvolk te zijn, compleet met raten vol honing, broed, 

stuifmeel en heel veel bijen. Bijna 2 uur ben ik ermee bezig geweest om de raten voorzichtig één voor 

één los te snijden en over te hangen aan de lege ramen in een nieuwe bijenkast. Aangezien deze raten 

nog te kwetsbaar waren voor vervoer, had ik de bijenkast een paar dagen boven de compost ton laten 

staan. De bijen hadden toen de tijd om de raten weer goed vast te maken met propolis. Bovendien 

konden de rondvliegende bijen wennen aan de nieuwe woning.  

  

Op dit moment staat dit nieuwe volk veilig op de bijenstand bij het Jaagpad en is winterklaar 

gemaakt. Zoals elk bijenvolk krijgt zij een naam. Dat is Minh Châu, de naam van de moeder en de 

dochter van de familie uit Delft die omgekomen is bij de vliegramp MH17. Zij waren onze kennissen.     

     

      
 

           
 

       



Zaaien en oogsten 
 

Met de zomer open dagen hebben wij heerlijk gewandeld in de Natuurtuin en gekeken naar veel 

bloeiende drachtplanten. Dit jaar heeft de bolderik het fantastisch gedaan. De beheerder Henk Slegten 

is erin geslaagd deze zeldzame plant terug te krijgen in de Rijswijkse natuur. Dit is gelukt door zeven 

jaar consequent zaad te verzamelen van de bolderik en het daarna kweken van nieuwe planten. De 

plant staat op de rode lijst. Dit houdt in dat de plant vrijwel is uitgestorven en dit geeft dus aan hoe 

zeldzaam het is. Het kweken van de bolderik gaat ook het komend jaar door, ook in Den Haag en 

Delft! U kunt uiteraard de zaden van dit mooie „akkeronkruid‟ bij ons krijgen.  

  

 

Nazomerse honing bij het Strandwalfestival Rijswijk  
 

Dit jaar is het ons gelukt nog een keer honing te oogsten in augustus. Dit is de oogst na de linde 

dracht, een verzameling van de nectar van de late bloeiers die u op dit moment nog ziet langs de 

bermen en op de weide. Meestal zijn dat schermbloemen zoals de gewone berenklauw, de wilde peen, 

de pastinaak, het duizendblad. Verder de knoopkruid, de boerenwormkruid, de guldenroede, de wilde 

marjolein, de teunisbloem etc. Allemaal met een medicinale smaak. 

  

U kunt voor deze nazomerse honing terecht in de Blokhut. Op zaterdag 13 september a.s. doen wij 

mee aan de verenigingenmarkt aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Dit is een onderdeel van het 

Strandwalfestival in Rijswijk, een uitbundig festival met verschillende activiteiten en optredens. Voor 

meer informatie vindt u hier: http://www.strandwalfestival.nl/     

 

Met vriendelijke groet van imkerij Dharmanectar  

 

                         
      

    

http://www.strandwalfestival.nl/


 

PS 1: De Blokhut en de bijenstand zijn te vinden in de Natuurtuin binnen het Wilhelminapark in 

Rijswijk.  

 

Met de auto/fiets: vanaf de Carpool parkeerplaats bij de ingang aan de Prinses Beatrixlaan, Rijswijk 

neemt u het Hazepad, na 300 m vindt u aan de rechterhand de Natuurtuin met de Blokhut. 

 

Met het openbare vervoer: Vanaf het station Rijswijk loopt u langs de Klaroenstraat, voorbij een 

nieuwe grote flat, het park in. Dan rechtsaf na 300 m. De Blokhut ziet u aan de linkerkant. 

 

 

PS 2: In de Blokhut kunt u verschillende soorten honing proeven en kopen. Een pot van 450 gram 

kost 4 eur. Een pot  van 250 gr kost 2,5 eur.  

 

Met de opbrengst ondersteunen wij de kleinschalige hulpprojecten van de stichtingen  

Open Hart http://www.stichtingopenhart.nl/ en  

Child Surgery Vietnam http://www.childsurgery-vietnam.org/.  

 

Kadotip : een potje honing kan een goed alternatief voor een bos bloemen zijn.  
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