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Bij-Blijven nr 16 (juli 2022)

Informatie vanuit De Vierkante Korf:

Geslaagde 39e bijenmarkt
De marktcommissie is tevreden; moe maar voldaan. Onder prima weersomstandigheden bezochten vele 
honderden bezoekers de bijenmarkt. Pim Lemmers (imker en journalist) opende de markt officieel. 
Vervolgens deelde hij de prijzen uit aan de winnaars van de bijnekeuring. Een kleine steekproef leerde dat 
niet alleen inwoners van Uddel de weg naar het terrein naast Het Blanke Schot weten te vinden. Bezoekers 
uit o.a. Gendt, Westzaan en Boskoop hebben genoten van de opzet, de invulling en de goede sfeer van onze 
bijenmarkt. Helaas was er weinig animo (1 korf en 2 kasten) voor de bijenkeuring. Waarschijnlijk spelen de 
problemen bij de koninginnenteelt een te grote rol. De ontwikkeling van een goed, respresentatief volk 
verliep te traag. Over het algemeen waren de kraamhouders ook tevreden over hun aanwezigheid op de 
markt. Voor het eerst waren groene- en milieuorganisaties als IVN, KNNV, Groei&Bloei en Energiek Uddel 
aanwezig. Dit is duidelijk een toegevoegde waarde. Volgend jaar gaan we aan de slag om de 40e bijenmarkt 
te organiseren. Daar proberen we een extra uitnodigend evenement van te maken.

Onze website gaat steeds meer gebruikt worden als "communicatiemiddel." De aanmeldingen voor de 
lezingen komen binnen via het contactformulier. Inschrijven voor de basiscursus kan ook via de website. 
Deze nieuwsbrief, Bij-Blijven nr 16, komt nog binnen via jullie mail. Op de website wordt de nieuwsbrief 
ook geplaatst. Voor de volgende Bij-Blijven, oktober 2022,  ontvangen jullie een mail met de hoofdpunten. 
De volledige nieuwsbrief is dan te lezen onder "Nieuws" op de website.
Kijk af en toe eens op: www.devierkantekorf.nl en ik houd me aanbevolen voor aan- en opmerkingen.

Rabo Clubsupport Actie
Tussen 5 en 28 september kun je weer meedoen aan de Rabo Clubsupport Actie. Ook dit jaar heeft onze 
vereniging zich aangemeld. De afgelopen twee jaren hebben we een mooie bijdrage gekregen voor de 
ontwikkeling en de inrichting van onze bijenstand. Het doel voor dit jaar past prima bij de volgende stap. 
Binnen de categorie "Natuur en Milieu" en in het kader van het versterken van lokale gemeenschappen is de 
volgende doelstelling geformuleerd:
Twee jaar geleden is aan de Harderwijkerweg een Bijenstand ingericht met veel bloeiende planten, plaatsen voor 
bijenkasten en een gebouwtje voor bijeenkomsten van groepen. Afgelopen jaar is een waterbron geslagen en er kan 
stroom worden opgewekt. Nu willen we met de bijdrage uit Rabo Clubsupport de bijenstand verder inrichten met grote 
weerbestendige informatieborden over het leven van honingbijen en wilde bijen; ook willen we de inrichting van het 
gebouwtje verder verbeteren.

Voor 5 september geven we alle benodigde informatie nog een keer door. Alle leden met een Rabo rekening 
mogen hun stem uitbrengen.

http://www.devierkantekorf.nl/


Nieuws uit de werkgroepen:
Onderwijs
Basiscursus bijenhouderij:
Op zaterdag 15 oktober wordt de basiscursus bijenhouderij afgerond. De

enthousiaste cursisten hebben inmiddels allemaal een eigen volkje.
Deze basiscursus wordt voor de laatste keer georganiseerd door
Kleis Hensen. De start van de cursus was in de vertrouwde schuur
van Berend Hop, maar dit is ook de laatste keer. Het cursusteam
wordt uitgebreid. Het is de bedoeling, dat Harry Huisman de
coördinatie overneemt. Tijdens de praktijkuitvoering wordt hij
geholpen door Berend Jan van Milligen en  Frank Jan de Boone. Vanaf april werden de 
lessen in Staverden gegeven. Een aantal praktijklessen werden ook gegeven op onze 
bijenstand. De les over drachtplanten vond plaats in de tuin van (tuinarchitect) Renske Bos.
Cursus voor gevorderden:

Dit jaar hebben we voor het eerst een cursus voor gevorderden georganiseerd ism het Honingmagazijn in 
Epe. Leo Gensen is de docent en hij nam de cursisten in 6 theorie- en 8 praktijklessen mee in het programma.
Vanuit onze vereniging hebben Ad van der Wiel, Bert Huisman, Sandra Hofsommer, Silvia Koetse en Harry 
Huisman deelgenomen. Op zaterdag 15 september wordt de cursus afgesloten met een laatste praktijkles over
inwinteren en een examen.
Terugkomochtend

Volle bak op zaterdag 29 maart. Tijdens de terugkomochtend voor oud-
cursisten waren 29 leden aanwezig. Het belang voor contact met elkaar 
blijkt groot te zijn. Er komen veel vragen. “Nazorg” voor cursisten is 
belangrijk. Maar ook is er behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Daarbij
kan “iedereen” een maatje gebruiken. Binnen het bestuur zijn er hiermee 
bezig en daar gaan we invulling aan geven. 

De bijenstand aan de Harderwijkerweg
Harry Huisman is beheerder van de bijenstand. Wil je een volk plaatsen of heb je
vragen? Neem contact op met Harry: harryhuisman@kpnmail.nl of bel hem op: 06-
53735507. Inmiddels is ook een reglement voor de bijenstand door het bestuur
goedgekeurd. Heb je belangstelling om dit reglement door te lezen? Deze is te
vinden op onze website onder “bijenstand”.
Er is in de afgelopen maanden wederom hard gewerkt op de bijenstand. In het
voorjaar is er geploegd, onkruid verwijderd en ingezaaid. Het resultaat mag er zijn;
een weelderige bloementuin. Ook is er een pomp geslagen voor water en een generator geplaatst voor 

stroom. Wensen zijn er nog genoeg. Daaraan is ook het doel voor de Rabo 
Clubsupport Actie gekoppeld. Handen uit de mouwen zijn altijd welkom. De 
bijenstand moet nog meer een plaats worden om elkaar, als leden, te ontmoeten, een 
uurtje mee te helpen, maar ook een plaats waar je met je vragen terecht kunt. Samen 
in een kast kijken is heel leerzaam. In de maanden augustus en september ben je 
welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur op woensdag 3 en 17 augustus en 7 en 21 
september. Laat je even zien, help even mee en kom met je vragen.

Koninginnenteelt
Deze nieuwe werkgroep heeft geprobeerd dit jaar voor het eerst onbevruchte F1 koninginnen te kweken voor
onze eigen leden. Er was een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een F1 Zwarte Bij, Carnica of 
Buckfast. Dit verliep met wisselend succes. Er waren problemen met het opkweken van gezonde 
koninginnen. Dit is ook een landelijk beeld. In het najaar wordt deze service voor onze leden geëvalueerd.

mailto:harryhuisman@kpnmail.nl


Heideschonen     
Zaterdag 3 september kun je weer aan de slag op het Speulderveld. We beginnen om 08.30 uur op de 
vertrouwde verzamelplaats (N302 richting Harderwijk, afslag Speuld, 1e P links na 100 m). Midden augustus
krijgen jullie nog een mail met alle benodigde informatie.

Bijen op de Vosselt
Jullie hebben via Ad een mail ontvangen om je aan te melden voor het plaatsen van bijenvolken op de 
Vosselt. Dit kan van half juli tot midden september. Is er dit jaar een goede heidedracht? Er is plaats voor 
maximaal 100 kasten.

Lezingencyclus; 3 ledenbijeenkomsten:
Inmiddels hebben we 2 van de 3 georganiseerde lezingen achter
de rug. Op donderdag 21 april hield Arie Koster een voordracht
voor biodiversiteit. Albert Muller bezocht ons op 23 juni met een
verhaal over BD-imkeren. Beide onderwerpen staan op dit
moment vol in de aandacht. Beide ervaren imkers hebben in de
imkerswereld groot aanzien. Qua kennis en ervaring klopt dat
ongetwijfeld. Zowel Arie als Albert waren makkelijke praters.
Als ondersteuning gebruikten zij een Power Point, maar daar
stonden ook veel eigen, oude foto’s op. Dit hield in dat hun
onderwerp niet altijd centraal stond. Zij maakten graag gebruik
van zijweggetjes. 
Beide avonden werden goed bezocht. Ruim 30 bezoekers waren aanwezig, waarbij ook leden van 
omringende bijenhoudersverenigingen. De voorlopige conclusie is, dat er behoefte staat aan dit soort 
bijeenkomsten. Er staat nog één voordracht op de lijst. Donderdag 20 oktober verwelkomen we Johannis 
Vogelaar. Hij vertelt over honing en al zijn mogelijkheden. Proeven hoort erbij, dus een eigen potje honing 
kun je meenemen.

Vraag en aanbod
De rubriek staat open voor elk lid en belangstellende, die een vraag of aanbod heeft voor de lezers van deze 
nieuwsbrief. Imkersmaterialen over? Drachtplanten ruilen? Een “maatje” in de buurt zoeken? Een koningin 
zoeken? Dit valt aan te vullen met heel veel vragen/opmerkingen/wensen/aanboden op het gebied van de 
bijen. Kom maar op met jullie reacties.
Aanbod: In de maanden augustus en september ben je welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur op woensdag 3 
en 17 augustus en 7 en 21 september. Laat je even zien op de bijenstand, help even mee en kom met je 
vragen.

Uit de archieven
Ik heb twee fraaie boekwerken. In een keurig handschrift deed oud-
secretaris Gert Oudendorp verslag van de ledenvergaderingen en de
marktcommissie. Bladerend door de boeken komen veel herkenbare
vragen/opmerkingen naar boven.
De marktcommissie kwam op 23 juni 1986 bij elkaar. In de loop der jaren
is er veel veranderd, maar een aantal onderwerpen blijven actueel: de
snoep-/fruit- en honingkraam was er al. De (wissel)bekers moeten besteld
worden. Gelukkig is de markt gegroeid. In 1986 waren er 22 plaatsen
bezet. Dit jaar verwachten we ruim 50 kraamhouders, oude beroepen en
standplaatsen. De bijenkeurmeesters kregen destijds een parkerpen met
opschrift en Henk Kok zorgde voor de koffie. Maar alleen voor “de
personen die door de marktcommissie zijn uitgenodigd.”



    Uit de zwerm  
  In elke nieuwsbrief worden leden voor het voetlicht gehaald.
  In nummer 2: Vader en zonen!!
  De basiscursus is dit jaar voor het laatst gehouden in de “schuur van Berend”. 
Berend is een imker in hart en nieren en dat al van jongs af aan. Hoe zit het met de 
opvolging in huize Hop? Een gesprek met vader Berend en zonen Jan en Gijs. 

Moeder Grietje zat er ook gezellig bij.
Naam, woonplaats en leeftijd:
Berend, Uddel, 79 jaar. Gijs, Garderen, 43 jaar Jan, Uddel, 41 jaar

Waarom ben je bijen gaan houden?
Berend: “Mijn grootvader had bijen en die vroeg of ik wilde helpen. Mijn opa was opa van Milligen en die 
maakte in 1932 de eerste vierkante korf. Ik hielp hem met voeren en de korven verplaatsen. Mijn moeder 
stimuleerde mij om zelf bijen te gaan houden en bijen van grootvader over te nemen. Hij had in de winter 25 
korven en in de zomer wel 100.”
Jan: “Ik ben eigenlijk bang voor bijen en was daarom nooit super geïnteresseerd.”
Gijs: “Wij wilden eigenlijk pa gaan helpen, omdat het allemaal wel een beetje te veel wordt voor hem. Mijn 
vader zei toen: “Dat moeten jullie eerst de basiscursus maar gaan volgen.”
Jan: “Als Gijs begint, dan doe ik ook mee. Zo is het begonnen.” 

Hoeveel kasten en/of korven heb je?
Berend: “In de winter heb ik 8 kasten en 6 korven. In de zomer verdubbelt zich dat.”
Jan en Gijs: “Wij hebben in de zomer 2 kasten. Eén kast staat hier bij pa en er staat een kast op een landje bij 
Staverhul.”

Wat is leuk aan je hobby?
Berend: “Ik vind het bezig zijn van bijen mooi om mee te maken. Bijen leven op een heel mooie manier 
samen in een volk. Dat gedrag is mooi om te volgen. En de honing natuurlijk.”
Gijs: “Ik vind het leuk om dit samen te doen. Het is bijzonder hoe zo’n volk in elkaar zit.”
Jan: “Dat vind ik ook. Ik vind het vooral fijn om dit samen te doen.”

Wat doe je bij De Vierkante Korf?
Berend: “Ik ben één van de oprichters van de vereniging. De imkers in Uddel waren eerst lid van de afdeling 
Barneveld. In 1976 zijn we in Uddel een eigen vereniging begonnen. Ik ben penningmeester geweest. Als je 
toen in het bestuur zat, moest je in Uddel wonen. Ik ben in totaal al 52 jaar lid van een bijenvereniging.”
Jan en Gijs: “We hebben 3 jaar geleden de basiscursus gevolgd. Door corona was dat best lastig. Wij doen 
niet veel binnen de vereniging. Wij willen vooral pa helpen.”
Berend: “De afgelopen jaren is de basiscursus gehouden in mijn schuur. Dat was heel gezellig. Veel cursisten
kennen mijn schuur. Maar nu is het mooi geweest.”

Hoe denken ze thuis over je hobby? 
Grietje (zit er gezellig bij en antwoordt zelf): “Ik wist niet
anders. Toen ik Berend leerde kennen, had hij al bijen.
Berend wist precies wanneer een volkje uit een korf ging
zwermen. Als hij dan naar zijn werk ging, dan moest ik dat in
de gaten houden. Kwam er een zwerm, dan haalde ik één van
de imkers uit de buurt erbij.”
Gijs: “Mijn oudste zoon heeft ook veel belangstelling. De
geschiedenis herhaalt zich. Vader Berend leerde het van zijn
opa en mijn zoon leert veel van zijn opa. En ik vind honing
lekker.”
Jan: “Mijn schoonfamilie heeft ook bijen, dus mijn vrouw is
er mee bekend.”

Wat is er minder leuk aan de bijen?
Berend: “Ik vind alles leuk.”
Gijs en Jan: “bijensteken zijn niet leuk. Je moet gepaste afstand houden.”



Wat mag de vereniging meer doen?
Berend: “Ik vind dat ze genoeg doen. Het is een leuke vereniging.”
Gijs: “Het is voor ons vooral om de hobby en om pa te helpen. Wij zijn niet echt verenigingsmensen. De 
vereniging doet genoeg.”
Jan: “Ik vind de basiscursus wel goed. Dat is een mooie manier om veel nieuwe leden te krijgen.”

Heb je een goede tip voor mede-imkers?
Berend: “Je moet altijd rustig proberen te blijven. Doe vooral geen geurtje op, want daar reageren bijen altijd
op.”
Gijs en Jan: “Schroom niet om te vragen als je ergens tegen aan loopt.”

Heb je een leuke herinnering?
Berend: “Ik ging met mijn grootvader naar de Vosselt. Daar zag hij toch nog een zwerm. Die hebben we 
geschept. Grootvader wilde de koningin knippen. Ik moest de koningin vasthouden. Grootvader pakte een 
groot, scherp mes en sneed daarmee op een stuk hout de vleugels.”
Gijs: “Jan en ik gingen met pa naar de heide om de honing af te halen. Pa zat op een gegeven moment vol 
met bijen. Dat maakte hem niets uit. Op de kiek van Jan gingen ook allemaal bijen zitten. Dat vond Jan niets.
“Zo ga ik niet in de auto zitten”, zei Jan. “Ik ga wel lopen.” De bijen gingen op een gegeven moment toch 
weg. Dus we konden toch met z’n allen in de auto terug.”

Nieuws van Imkers Nederland:
In Nederland bestaat het ImkersOverleg. Dit wordt gevormd door de 4 imkersorganisaties in ons land: 
Imkers Nederland, Nederlandse Bijen Vereniging, BD-imkers en de beroepsvereniging van imkers. Binnen 
dit Overleg wordt gesproken over de besteding van de “Honinggelden” vanuit de EU. Op dit moment staat 
hoog op de agenda: de relatie tussen honingbijen en wilde bijen.  In de meest recente uitgave van Mijn Bijen 
staat de nodige informatie. Het Samen Imkeren, gerelateerd aan meer varroa-resistentie, staat hoog op de 
agenda. 
Onze landelijke vereniging Imkers Nederland heeft ook een eigen website. Daarop vind je informatie over de
aangesloten verenigingen. Verder is er veel informatie te vinden over cursussen, bijengezondheid, het imker 
zijn, bijenproducten en het laatste actuele nieuws. De moeite waard om eens te kijken op 
www.imkersnederland.nl

Nieuws van een buurtvereniging:

Zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur staan de “staldeuren” open bij 
imkersvereniging HOW; Harskamp, Otterlo en Wekerom. In de bijgevoegde flyer 
staat alle benodigde informatie. Van harte welkom. Het is altijd leuk om een kijkje te 
nemen in andermans keuken.

Nieuws uit het nieuws;     
Er is een overvloed van nieuws over bijen, wilde bijen, insekten, biodiversiteit te lezen/zien. Waar mogelijk 
neem ik interessante informatie over.
* Via www.bijenstichting.nl vindt u veel informatie over de wilde bijen
* Wel eens gehoord van “Mc.Donalds bijen”?
* Welke bijen werden geteld?      https://www.nationalebijentelling.nl/resultaten/  

https://www.nationalebijentelling.nl/resultaten/
http://www.bijenstichting.nl/


* Een verrassende kijk op het leven van honingbijen is te lezen in “Honingbijen”,
geschreven door Jacques van Alphen.

Honingbijen' is een met passie geschreven boek over de evolutie, de ecologie en het
gedrag van honingbijen. Het beschrijft het onderzoek dat het gedrag van honingbijen
stap voor stap ontrafelde en de bijzondere mensen die dit met slimme experimenten
deden. Het boek beantwoordt de vraag hoe het mogelijk is dat een bijenvolk van
enkele tienduizenden individuen zonder leider kan functioneren en reageren op
veranderingen in de buitenwereld. Het beschrijft hoe een bijenvolk besluit te
verhuizen, en aan wat voor een woning het de voorkeur geeft.

* We hadden al nestkasten voor mezen en ‘bijenhotels’ voor metselbijtjes. Maar nu is er nóg een manier om 
dieren rond het huis welkom te heten. Met een bijenburcht van zand en leem kan je wilde bijen die in de 
grond willen nestelen, een handje helpen.

Van solitaire bijen heb je – net als van honingbijen, zolang je je rustig gedraagt – helemaal niets te vrezen. 
Solitaire bijen leven zoals de naam al zegt in hun uppie en hebben dus geen koningin of een volk te 
verdedigen. Steken doen ze hooguit als je ze vast probeert te pakken. (maar waarom zou je dat doen?)

364 soorten bijen
Zeg nooit zomaar bij tegen een bij! Naast de welbekende honingbijen van de imkers, die met duizenden 
tegelijk in kasten leven, zijn er in ons land nog zo’n 364 andere bijen. Die leven bijna allemaal solitair, dus 
niet in volken.

Activiteitenagenda 2022 
za. 5 februari studiedag IN, incl honingkeuring gecanceld         
za. 12 februari start beginnerscursus
ma. 14 februari start cursus voor gevorderden in Epe
za. 26 februari heideschonen Speulderveld (1)
za. 5 maart heideschonen de Vosselt                                
do. 24 maart Algemene Ledenvergadering in het Blanke Schot     
za. 26 maart terugkomochtend (oud)cursisten) bij Berend
za. 2 april Algemene Ledenvergadering Imkers Nederland
do. 21 april lezing over biodiversiteit
do. 23 juni lezing over BD-imkeren
za. 9 juli Bijenmarkt Uddel

di. 26 juli zomermarkt Uddel
za. 3 september heideschonen Speuld (2)
za. 8 oktober examen en afronding basiscursus bijenhouderij in Uddel
za. 8 oktober heideschonen Speulderveld (3)
za. 8 oktober examen opleiding leraar bijenteelt
za. 15 oktober afsluiting basiscursus
do. 20 oktober lezing over honing
za. 22 oktober praatmiddag Imkers Nederland
za. 29 oktober heideschonen Speulderveld (4)
do 17 november    Algemene Ledenvergadering in het Blanke Schot

https://www.wildebijen.nl/

