
 
 

- Poelgeest  bijenstand  verbeterd – 
laatste fase 2016 

 
 

                             Zo eind 2016, na de laatste 

praktijklessen in augustus, is er een start 
gemaakt met de werkzaamheden. Het was 
hoognodig om de zaken weer een beetje in het 
gareel te zetten omdat er een vorm van 
wildgroei zich ging ontwikkelen. 

 
 

 
De avond voor 20 september hebben we de kasten moeten afsluiten om de onnodige 
steken niet hoeven te incasseren. De lijnen zijn dan al uitgezet waar de nieuwe 
situatie aan moest gaan voldoen. 
 

  
         
 

                               
 
 
 
 
 
 

 
Met vrijwilligers van de vereniging zijn we op 20 september het grondgevecht 

aangegaan. Gelukkig was er een graafmachine 
bij de start van de werkzaamheden die het 
grove werk voor ons deed.          

 
En dat scheelt enorm !                   



       Het zand naar de bijenplaats kruien werd per toerbeurt aangepakt om de energie 
een beetje te verdelen. Het was best zwaar om het allemaal op de plaats te krijgen. 
Met onderbrekingen voor koffie die door een van de vrijwilligers was aangeleverd en 
het stroopwafeltje van Hans, konden we de dag van hard werken goed aan. De 
nieuwe baan die erbij is gekomen geeft plaats aan pakweg een kast of 10.  
 

           
 

 

 
 

 
Met aanvullingen van b.v. een grote opberg-tuinkist om het tuingereedschap erin weg 
te stoppen en een opslag gelegenheid voor niet gebruikten bijenkasten aan de 
zijkant, is deze missie geslaagd om er iets fatsoenlijks en representatief van te 
maken.   

 
 
 

De tuinkist met opbergplaats voor gereedschappen en een rollator kastenbar. 
 

 
 
 

Nu alle humbug is verwijderd en de boel schoon was aangeveegd kon er eindelijk 
een slagboom geplaatst worden om de mensen, die daar in de buurt wandelen, de 



toegang enigszins te belemmeren. In ieder geval geeft het te kennen dat het een 
gebied is waar je niet zomaar naar binnen kan struinen. 

 
 

Dit gezegd hebbende: 
werd het tijd om de 
nieuwe situatie aan 

Meneer Joost te gaan 
laten showen. 

 
Hans kon met enige trots de vernieuwingen van de bijenstand aan Joost; die Kasteel 
Poelgeest vertegenwoordigd, laten zien die op zijn beurt was ingenomen met die                       
verbeteringen en het opgeruimde deel van het bos. 

 

  
 
Hans kon hem tevens uitleggen dat er 
noodzakelijke snoei werkzaamheden op 
komst waren. Ik geloof dat daar begrip voor was en we gaan dat nog aanpakken als 
de tijd daar rijp voor is.  
 
 
                    In de tweede week van december was er nog gelegenheid om maar 

liefst 300 Fireflye krokusbolletjes op de open plaats 
voor de kasten te poten.  
 
 

 
 

             De winter heeft zijn punt ook gemaakt. 
 



 Uiteindelijk gaat alles wijken voor de lente. Met de eerste 
sneeuwklokjes, in deze dubbele sneeuwklokjes, komen ook 
gelijk de kriebels terug. Er moet weer wat gaan gebeuren, 

met de bijen. 
 

De ‘brood’-nodige aanvoer van stuifmeel is op gang 
 gekomen en dit is O ZO noodzakelijk om elk opstartend 

volk de nodige kansen te geven. 
   

      
 
 

Dit is het geworden met een goed gevoel over alle beslissingen en inzet. 
 
 

     
                            

Degene die hier aan mee hebben gewerkt zijn :-) 
          Marieke 

Hans 
                       Andy 
        Greet 
        Mike 
        Martin 
        Jeroen 
        Caro 
        Norbert 
        Frans 
        Dick 
        Fred 
 
        En mensen van een grondbedrijf.   

 
 
 
Vergeet niet bij het verlaten van de bijenstand het hek te sluiten.   B.V.D.     ______________________________ 


