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Aan de westzijde van Hilversum ligt
verscholen in het Corversbos een
historische bijenschans: Bijenschans
Corversbos. Een bijenschans is een
plek waar in vroeger tijden imkers hun
korven plaatsten. Deze bijenschansen
waren zeer eenvoudig van opzet;
imkers maakten gebruik van een
natuurlijk verdieping in het landschap
en plaatste er de korven onder een
simpel afdak. Aan de rand van de
schans werden lage eikenboompjes
geplaatst om de volken tegen gure

winden te beschermen. In de 19e eeuw
waren er rond Hilversum wel 40 bijenschansen.
Het imkeren was een belangrijke bezigheid in ‘t Gooi in verband met de
boekweitteelt. De arme zandgrond van
‘t Gooi was uitermate geschikt voor de
teelt van boekweit. De productie
voorzag omliggende steden zoals
Utrecht en Amsterdam van boekweitgraan. De schapenmest afkomstig van
de vele schapenkuddes die graasden

op de hei van ‘t Gooi werd gebruikt
voor de bemesting van de boekweitakkers. De bijen waren essentieel voor
de bestuiving van de boekweitplanten.
De raten met boekweithoning werden
geperst, waarbij de honing werd
gebruikt voor de koekproductie en de
bijenwas voor kaarsen en boenwas. De
heidehoning werd veelal in de volken
gelaten als wintervoer. Nadat rond
1900 de boekweitteelt in verval raakte,
raakten ook de bijenschansen in verval.
De bijenschans in het Corversbos is de

enige nog in gebruik zijnde schans in
Hilversum. Dat is te danken aan historicus dr. De Vrankrijker die ervoor
zorgde dat er vernieuwde aandacht
kwam voor de schans, wat leidde tot
herstel van de schans in het Corversbos 70 jaar geleden. De aanblik van de
bijenschans is heel anders dan 70 jaar
geleden; een mooie schans met een
Sedum-afdak en een verenigingsgebouwtje. Elektriciteit wordt opgewekt
met zonnepanelen en een handpomp
zorgt voor water. De schans biedt plek

aan ongeveer 32 volken en is het zoemende hart van de imkervereniging
Hilversum en Wijdemeren. Er worden
imkercursussen gegeven, verenigingsactiviteiten gehouden, scholen ontvangen en elke zaterdagochtend is de
bijenschans geopend voor het publiek.
Nieuwsgierige wandelaars kunnen een
kijkje nemen in de twee observatiekasten (waarvan er een net zo oud is
als de schans zelf) en natuurlijk een
potje honing kopen.
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