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Reglement voor de bijenstand, standbeheerder 
 
De standbeheerder:  
Harry Huisman; mail: harryhuisman@kpnmail.nl; mobiel 06-53735507 
 
Artikel 1. Locatie  
Harderwijkerweg t.o. huisnr.: 96 
3888 LS Uddel 
  
Artikel 2. Doel en functie van de bijenstand 

a. Gelegenheid bieden aan de leden tot het plaatsen van bijenvolken. 
b. Het geven van voorlichting over bijen en bijenhouden in bredere zin. 
c. Het geven van praktijklessen in bijenhouden, die deel uitmaken van/voor of door 

onze vereniging te geven cursussen. 
 
Artikel 3. Toezicht 
a. De bijenstand heeft een standbeheerder, die bij voorkeur ook zelf bijenvolken in de 

betreffende bijenstand heeft staan. De standbeheerder verricht en coördineert de 
taken om inhoud te geven aan doel en functie van de bijenstand. 

b. Bij de ingang van de bijenstand zijn de namen en bereikbaarheidsgegevens van de 
standbeheerder duidelijk zichtbaar aangebracht. Deze gegevens staan ook vermeld 
op de website van de vereniging. 

c. Het bestuur benoemt en ontslaat de standbeheerder(s). 
d. Het bestuur bespreekt de (sub)doelen en de middelen voor het komend jaar met de 

standbeheerder. 
e. De standbeheerder is bevoegd alle lopende zaken naar eigen inzicht te regelen. 
f. De standbeheerder brengt verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen 

verenigingsjaar aan het bestuur.
 
Artikel 4. Het plaatsen van volken op aanwijzing van de standbeheerder.  
a. Het plaatsen van bijenvolken is uitsluitend voorbehouden aan leden van de 

Vierkante Korf. 
b. Voor cursisten van de basiscursus bijenhouderij is er altijd plek voor een kast. 
c. Het plaatsen van kasten is op eigen risico. 
d. In de bijenstand heeft ieder lid  naar volgorde van aanmelding recht op ruimte voor 

maximaal drie bijenvolken zo lang plaatsen beschikbaar zijn. 
e. Indien er voldoende vrij beschikbare ruimte is in de bijenstand, dan kunnen de leden 

na overleg met de standbeheerder meer dan drie bijenvolken plaatsen 
f. Plaatsing van de volken geschiedt tegen betaling van een vergoeding, per jaar vast 

te stellen door het bestuur. Deze vergoeding is alleen verschuldigd voor bijenvolken 
die in de bijenstand overwinteren. 

g. Op de bijenwoningen moeten naam en telefoonnummer van de eigenaar duidelijk 
leesbaar zijn aangebracht. 

h. De bijenwoningen dienen in goede staat van onderhoud te worden gehouden. 
i. De standbeheerder heeft de bevoegdheid om plaatsing van volken te weigeren of 

deze te verwijderen, na overleg met het bestuur. 
j. Bij beëindiging van het lidmaatschap mogen de volken niet langer in de bijenstand 

geplaatst zijn dan tot één maand na beëindiging van het lidmaatschap. 
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Artikel 5. Regels voor het gebruik van de bijenstand 
a. Handelingen, anders dan het verzorgen van bijenvolken, zijn bij en in de bijenstand 

zonder voorkennis van de standbeheerder niet toegestaan. 
b. Iedere gebruiker dient de bijenstand en de tuin in onberispelijke staat te houden. 
c. Het is verboden om open voer, voerbakken en honing in de bijenstand te plaatsen. 
d. Iedere gebruiker is verplicht direct de standbeheerder in kennis te stellen bij het 

constateren van ongeregeldheden bij het imkeren en/of bij vernielingen. 
e. Gebruikers van de bijenstand helpen bij het onderhoud aan de stand en de 

bijentuin. 
 

Artikel 6. Zwermen 
a. Iedere gebruiker dient het zwermen van zijn/haar bijenvolken zoveel mogelijk tegen 

te gaan, door het treffen van passende maatregelen. 
b. Zwermen die worden aangetroffen bij de bijenstand en waarvan geen eigenaar 

bekend of aanwijsbaar is, vervallen vanaf het moment dat deze geschept worden 
aan de vereniging. 

 
Artikel 7. Bijenziekten 

a. Gebruikers van de bijenstand zijn verplicht bij constatering van ziekte van hun 
volken dit te melden bij de standbeheerder.  

b. De eigenaar consulteert tevens de bijengezondheidscoördinator  
c. Bij acute sterfte neemt de eigenaar contact op met de NVWA op (0900-0388 / 

info@nvwa.nl) 
d. Het advies van de NVWA is bindend en dient te worden opgevolgd. 
e. Bij constatering van ernstige ziekte, gebrek of verwaarlozing van volken kan door de 

standbeheerder, naar eigen inzicht gehandeld worden, indien de eigenaar niet 
aanspreekbaar is. 

f. Bestrijding van ziekte- en parasietenbestrijding van hun volken hiervan moet plaats 
vinden met wettelijk voorgeschreven middelen. 

g. De effectiviteit van bestrijdingsmiddelen dient naar het oordeel van het bestuur 
voldoende te zijn. 

h. Er dient te worden gestreefd naar gelijktijdige behandeling van alle volken. 
 

Artikel 8. Educatief gebruik 
Het gebruik van de bijenstand voor educatieve doeleinden, waaronder ook wordt verstaan 
het openen van bijenwoningen en het uitnemen en tonen van de raampjes, mag alleen na 
overleg met de standbeheerder(s) en de eigenaren van de bijenvolken geschieden. Er moet 
worden gestreefd naar zachtaardige volken. 
 
Artikel 9. Onderhoud 
Gebruikers van de bijenstand zijn verplicht om deel te nemen aan het onderhoud en het 
schoonmaken van de bijenstand en de tuin, in overleg met de standbeheerder(s). 
 
Artikel 10. Wijziging reglement 
Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door het bestuur. 
 
Artikel 11. Geschillen 
Over geschillen voortvloeiend uit dit reglement of over onderwerpen die via dit reglement 
niet zijn geregeld, beslist het bestuur. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering 
van 7 februari 2022 en is direct daarna van kracht. 
 
Gebruikers van de bijenstand dienen zich op de hoogte te stellen van de inhoud 
van dit reglement. 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
 
Ad van der Wiel                             Bert Huisman 
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