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De bijenstal staat op het terrein bij
de energiecentrale van Vattenfall in
Diemen. Naast het plaatsen van de stal
wilde Vattenfall op haar terrein ook de
wilde bijen extra ondersteunen en haar
medewerkers meer betrekken bij de
natuur rondom de energiecentrale.
Het 86 ha grote terrein heeft veel
natuurlijke begroeiing. Op een stuk van
19 ha zet de stichting FREE Nature
grote grazers in bij het beheer om te
zorgen dat het gebied open blijft en
een grote soortenrijkdom houdt. In dat

deel zijn planten en bomen aanwezig
die veel stuifmeel en nectar bieden.
Ieder jaar inventariseert FREE Nature
de biodiversiteit in de door hen
beheerde gebieden.
De terreinen binnen de hekken van
de centrale, waar ook de stal staat,
worden één maal per jaar gemaaid en
kennen ook een grote biodiversiteit.
Het ontwerp van de bijenstal is een
coproductie tussen Vattenfall, imkervereniging NBV Amstelland en de

bouwer, zelf ook imker. Bij het ontwerp
is gelet op de hoogte; imkers worden
steeds langer! De rand van het dak aan
de voorkant is gemaakt van perspex
om zoveel mogelijk lichtinval in de
werkruimte te hebben. De bijenvolken
worden verzorgd door Gert Admiraal,
lid van imkervereniging NBV Amstelland.
Vattenfall heeft grote informatieve
posters rondom de stal geplaatst om
bezoekers kennis te laten maken met
het samenspel tussen drachtplanten

en bestuivers en tussen wilde bijen en
honingbijen. De stal is in augustus
2019 feestelijk geopend.
Vanuit NBV Amstelland zaaien we in
het najaar grote stroken in met een
duurzaam bloemenmengsel dat met
goed beheer jarenlang voedsel en
schuilplaatsen biedt aan insecten. Ook
zullen we insectenhotels plaatsen en
zanderige open plaatsen maken om
nestgelegenheid te bieden voor
bestuivers die hun nest in de grond

maken. Onlangs heeft imkervereniging
NBV Amstelland op het terrein tijdelijk
een zestigtal jonge volkjes met een
F1-VSH koningin in Kielerkastjes
geplaatst. Deze volkjes, afkomstig van
een ambitieus bijengezondheidsproject voor VSH van de imkervereniging, kunnen op deze locatie
ongestoord uitgroeien. Ze worden in
het najaar weer teruggeplaatst naar
Amstelveen om te worden beoordeeld
op hun VSH-kwaliteit.
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