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Informatie vanuit De Vierkante Korf:

Wij wensen alle leden, donateurs, familieleden en
belangstellenden goede feestdagen en een gezond, voorspoedig
en optimistisch 2023.
De bestuursleden: Ad, Bert, Johan, Kleis, Sandra en Silvia.

Bedankt
Een aantal leden heeft opgezegd vanwege stoppen, verhuizing, andere
vereniging of privé-omstandigheden. Dank dat jullie lid waren. Wij
wensen jullie veel goeds en gezondheid in de komende jaren.

Nieuwjaarsbijeenkomst:
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Op vrijdag 13 januari is er 
een vrije inloop tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Wij zijn welkom in de alom bekende schuur van Berend 
Hop aan de Heegderweg 12 in Uddel.
Begin januari ontvangen jullie een uitnodiging met alle benodigde informatie.

2023:
Activiteitenagenda 2023
vr. 13 januari nieuwjaarsbijeenkomst in de schuur van Berend Hop 
za. 21 januari start basiscursus
za. 4 februari studiedag Imkers Nederland
za. 11 februari heideschonen Speulderveld (1)
za. 25 februari heideschonen Speulderveld (2)
za. 4 maart ledenvergadering Imkers Nederland
za. 11 maart heideschonen de Vosselt                              
do. 30 maart Algemene Ledenvergadering     
za. 8 april terugkomochtend (oud)cursisten
do. 1 juni actieve ledenbijeenkomst op de bijenstand
za. 8 juli 40e Bijenmarkt Uddel
di. 25 juli zomermarkt Uddel
za. 9 september heideschonen Speulderveld (3)
za. 7 oktober heideschonen Speulderveld (4)
za. 21 oktober praatmiddag Imkers Nederland
vr. 13 oktober afsluiting basiscursus
do. 6 november    Algemene Ledenvergadering
Een aantal opmerkingen:
– Wij willen nog twee lezingen plannen. De data volgen nog.
– Voor het heideschonen op het Speulderveld gaan we, in tegenstelling tot vorig jaar, 2x in het voorjaar 
en 2x in het najaar aan het werk.



2022:
Het jaar 2022 loopt op zijn eind. Terugkijkend hebben we best veel activiteiten georganiseerd. 
Op een rijtje:
– 2 ledenvergaderingen – 3 lezingen
– 5 keer heideschonen; 4x op het Speulderveld en 1x op de Vosselt
– een basiscursus – een cursus voor gevorderden
– werken op de bijenstand – de bijenmarkt
Het bestuur is voortdurend bezig met: Wat is belangrijk en nodig voor onze vereniging? Waar doen we 
de leden een plezier mee? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe organiseren we dit?
Om jullie wensen en ideeën nog beter in beeld te krijgen, hebben we jullie een enquête gemaild. Wij 
hopen dat jullie deze massaal hebben ingevuld en verzonden.

Donatie aan Bee Support
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 nov. jl zijn de leden akkoord gegaan om een donatie 
van 250 euro te geven aan Bee Support. Bee Support begeleidt, financiert, promoot en coördineert 
projecten in 4 landen in Afrika. 
Onze donatie wordt “geoormerkt” als bijdrage aan de aanschaf van een pick-up in Zimbabwe. Op de 
foto is te zien dat transport van bijenkasten nu nog, met alle risico,  met ezelskarren gebeurd.

Onderstaande informatie is te lezen op hun interessante website: www.beesupport.nl

ACTIE - TRANSPORTMIDDEL
Voor de Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe: help mee en 
vul de spaarpot voor transport, om boeren en bijenhouders te 
mobiliseren!

BeeSupport maakt meer dan 20 jaar mogelijk dat KBS imkers opleidt in
Zimbabwe. Ruim 700 mensen (vrouwen, kinderen, mannen) hebben 
daarmee de kans gekregen om hun levensonderhoud aan te vullen met
opbrengsten uit de bijenteelt. Het gebied is inmiddels uitgebreid tot 150
km vanaf het KBS-centrum. Deze afstanden zijn in het rurale gebied in 
zuid Zimbabwe niet makkelijk te overbruggen.

Onze projecten kunnen met relatief weinig kapitaal door lokale 
gemeenschappen worden opgestart en uitgevoerd. Iedereen met welke
sociale status dan ook kan eraan deelnemen, met of zonder land en 

bezit en ongeacht leeftijd, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of ras.

De bijenteeltprojecten vinden plaats in afgelegen gebieden met beperkte voorzieningen als water, 
elektra, telefoon, internet, wegen en openbaar vervoer. Lokale partners en gemeenschappen voorzien 
in een basis en zetten de organisaties van mensen op. De directe wisselwerking tussen natuur, mens 
en dier versterkt het vertrouwen en het vermogen om zelfvoorzienend te zijn. Sleutels voor een 
succesvol project zijn lokaal eigenaarschap en tastbare resultaten om trots op te zijn. Door onze 
integrale aanpak bevatten sommige projecten ook andere activiteiten, als bouwen van leslokalen en 
winkels, aanschaf van computers of auto's, slaan van waterputten, aanleg van sanitair en 
energievoorziening, etc.

We werken in Afrikaanse landen, waar als gevolg van Aids en andere ziektes veel gebroken gezinnen 
en families leven. Vaak zijn cursisten alleenstaand gezinshoofd, weduwe of weduwnaar. Door een 
imkercursus kunnen minderjarigen en Aids-weeskinderen naar school blijven gaan en daarnaast een 
steentje bijdragen in de kosten van hun eigen levensonderhoud.

Bee Support is waarschijnlijk aanwezig met een stand op onze 40e bijenmarkt.

https://www.beesupport.nl/evaluatie-20-jaar-kbs
http://www.beesupport.nl/


Nieuws uit de werkgroepen: 
Koninginnenteelt:
Oproep voor deelname aan de Werkgroep Koninginnenteelt van de Vierkante Korf
Afgelopen jaar hebben we als werkgroep koninginnenteelt onze eerste ervaringen met het telen van 
Carnica- en Buckfast-koninginnen opgedaan. De resultaten waren niet super; we hebben geen 
Carnica- en vier Buckfast-koninginnen kunnen uitleveren aan leden van De Vierkante Korf (DVK). Maar
we hebben wel veel geleerd, goede contacten gelegd met de VCI (Vereniging Carnica Imkers) en BBV 
(Buckfast Belangen Verenigd) en we gaan door met telen van koninginnen in 2023. We willen de 
werkgroep graag uitbreiden met leden van DVK; in verband met de samenstelling van de huidige 
werkgroep doen we daarbij vooral een beroep op leden met Carnica-volken. Heb je interesse of wil je 
graag nadere toelichting? Neem contact op met advdwiel@gmail.com.
De huidige werkgroep bestaat uit Jan Kees Kuijsten (Carnica), Rob Besteman (Buckfast), Geurt Boeve 
(Buckfast) en Ad van der Wiel (Buckfast).

Vraag en aanbod
De rubriek staat open voor elk lid en belangstellende, die een vraag of aanbod heeft voor de lezers van 
deze nieuwsbrief. Imkermaterialen 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.

Belangstelling voor goede bijenplanten?
Renske Bos, onze drachtplantendeskundige heeft
planten in de aanbieding om te ruilen: Sylphium,
zonnekroon, Margrieten niet in pot, dus moeten
direct geplant of opgepot worden,
Herfstasters, paars/roze, zaailingen, dus kleur en
hoogte variabel, Diervilla sessifolia, leuke
laatbloeiende heester,
Akeleien, zaailingen wit/paars/roze.
Opmerking van Renske: “Ruilen is leuk, maar gewoon ophalen mag ook.”
Belangstelling? Neem contact op met Renske via: renskebosje@gmail.com

  Uit de zwerm:
  In elke nieuwsbrief worden leden voor het voetlicht gehaald.
  In nummer 4: Daniël/Monique en André/Jeannet hebben als (echt)paar de
  basiscursus gevolgd en afgerond. Waarom hebben ze de basiscursus
  gevolgd? Hoe was dat om dit samen te doen? Wat betekent De Vierkante
  Korf voor hen? De foto’s zijn gemaakt bij hen thuis in de achtertuin.

Naam en woonplaats:
Daniël en Monique –  het buitengebied van Uddel (maar eigenlijk Meerveld)

Waarom zijn jullie bijen gaan houden?
Wij wonen nu vier jaar op deze bijzondere plek. Wij genieten van de natuur en de omgeving. De ouders
van Monique hadden bijen. Bijen houden past wel in deze omgeving. Wij hebben een fascinatie voor de
bijen. Wij houden van honing, maar niet alleen daarom. Het is bijzonder hoe een volk in elkaar zit. Het 
is wonderlijk hoe ze samenleven. 

Waarom hebben jullie de basiscursus in Uddel gevolgd?
Wij houden van honing. Daarom gingen we twee jaar geleden naar de bijenmarkt. Bij de stand van de 
vereniging zat Kleis. Hij vertelde een enthousiast verhaal over een basiscursus in Uddel. Dat trok ons 
over de streep. Een basiscursus volgen, bijen gaan houden, dat past in onze omgeving en het is ook 
lekker dichtbij. Mijn vader (van Daniël) besloot ook om mee te doen.

mailto:advdwiel@gmail.com


Hoe vonden jullie het volgen van de basiscursus?
Wij hadden het gevoel alsof we in een “warm bad” kwamen. De schuur van Berend was een prima plek.
Het was gezellig. Het was leerzaam. Het was interessant om andere leden te ontmoeten. Tijdens 
sommige lessen werd er wel veel theorie gegeven. Dat hebben we toen niet allemaal opgeslagen. Het 
was boeiend om op verschillende plekken te kijken; o.a. in de tuin van Renske, bij de kasten van 
Berend op de heide, ons eigen volkje op Staverden. Het was ook heel fijn, dat Berend Jan en Kleis bij 
ons thuis hebben gekeken en geholpen. Dat waarderen we erg. 

Hoeveel kasten en/of korven heb je?
Afgelopen zomer drie en nu in de winter twee.

Wat is leuk aan je hobby?
Wij hebben de kasten achter ons huis staan. We leren elke dag
weer hoe bijen met elkaar leven. Wij zijn wel benieuwd of dit tot
verstoring leidt met de wilde bijen en andere insecten. Dat weten
we nog niet, maar we denken dat het op onze plek goed
samengaat.

Blijven jullie lid van De Vierkante Korf?
Wij blijven wel lid, maar zullen niet heel actief worden. Wij
hebben een eigen bedrijf en zijn daar erg druk mee. We hebben
het volgen van de basiscursus ervaren als een positieve start. We hebben veel geleerd, maar hebben 
ook het gevoel dat we nog “niets” weten. In de schuur van Berend was het warm en gezellig. Er werd af
en toe wel heel veel leerstof gegeven. 

Hoe denken ze thuis over je hobby? 
Dan doen we bewust samen. We genieten beiden van deze nieuwe hobby en leren ook van elkaar.

Wat is er minder leuk aan de bijen?
Het is best spannend om in een kast te kijken. Dat zorgt ook voor een verhoogde hartslag. Bijen 
kunnen steken, maar je verstoort ook de harmonie in een volk.

Wat mag de vereniging meer doen?
Aan het begin van de basiscursus mag heel duidelijk benadrukt worden, dat je meteen lid wordt van de 
vereniging. Misschien is het goed om te vermelden dat je het eerste “cursusjaar” stil lid bent. Alle 
informatie vanuit de vereniging krijg je wel, maar je bent niet verplicht om aan een activiteit deel te 
nemen. Er komt tijdens de cursus heel veel informatie op je af. Dat kost al energie genoeg. Wij vinden 
het heel prettig als er nog minimaal een jaar een “mentor” beschikbaar is.

Heb je een goede tip voor de vereniging?
Nu hebben we de cursus een jaar gevolgd. We hebben twee kasten thuis staan, maar we hebben nog 
vaak het gevoel dat we niets weten. De laatste les was een goede afsluiting. Aan de hand van een 
aantal casussen onderwerpen aan de orde stellen. Daar mag de vereniging wel een vervolg aan geven.
In de vorm van een soort intervisie nazorg verlenen. Wij kunnen onze vragen kwijt en het is ook heel 
leerzaam om ervaringen van andere leden te horen.

Heb je een leuke herinnering?
De eerste keer in een kast kijken is spannend, maar ervaren we ook als “een wonder.”

Het natuurproject van Daniël en Monique:
Achter ons huis hebben we een maisveld gekocht, waar de gemeente een natuurbestemming aan 
had gegeven. Met opbrengsten uit ons bedrijf zijn we bezig om dit om te toveren tot een “stukje 
natuur”. We hebben een grote poel laten aanleggen. Verder is ruim 1 hectare ingezaaid als 
bloemenweide. Dat was het afgelopen jaar een prachtig gezicht. Op de wildcamera hebben we al 
reeën, dassen en vossen gezien. Ook zien we veel insecten. Onze kasten staan aan de rand van 
de weide. We hebben nog veel plannen. Er komen nog veel bomen en struiken om de 
biodiversiteit verder te vergroten.



Naam en woonplaats:
André en Jeannet – Hierden

Waarom zijn jullie bijen gaan houden?
Wij wonen inmiddels 6 jaar in Hierden in een mooi, oud huis met een grote tuin. Het huis was een 
bouwval. Daar hebben we heel veel aan moeten opknappen. Inmiddels is het prima bewoonbaar, maar 
we hebben nog wel een aantal wensen. Jeannet zou zich gaan bezig houden met de moestuin. André 
werkt als ict-er, zocht een hobby en wilde, als dierenvriend,  “iets” met dieren. 

Waarom hebben jullie de basiscursus in Uddel gevolgd?
Wij reden, op weg naar Apeldoorn, door Uddel en zagen een bordje met “bijenmarkt”. Bij de stand van 
de vereniging zat Kleis. Wij raakten aan de praat en Kleis heeft ons “gestrikt”. André dacht: “Dat ga ik 
proberen, maar alleen als Jeannet ook mee doet.”

Hoe vonden jullie het volgen van de basiscursus?
Er zaten verschillende soorten mensen op de cursus met vaak een gezamenlijke interesse. Dat was 
boeiend om te volgen en ook leerzaam. Het enthousiasme van Kleis werkt aanstekelijk. Wij kregen veel
informatie, maar zijn nog lang niet uitgeleerd. André, als ict-er handig met de computer, probeert op 
hoog niveau informatie in te winnen. Ook informatie via bijen@WUR wordt bestudeerd. “Ik wil mijn 
kennis verbreden. Als ik een vraag krijg van hoe bijen dansen, dan zoek ik dat uit. Ik wil weten hoe dat 
in de praktijk gaat”. Er is ook zorg. “We lezen ook informatie dat bijenvolken steeds korter leven. Komt 
dit door te veel selectie? Ligt het accent te veel op winning van honing?” Deze vragen houdt hen beiden
wel bezig. Dit past ook in een breder plaatje van klimaatverandering. Wij hopen dat ons volkje past in 
onze omgeving. Biodiversiteit is belangrijk.

Hoeveel kasten en/of korven heb je?
We hebben één volk bij huis staan deze winter. We hopen dat dit 
volk de winter doorkomt. Wij hebben roofmijten ingezet om de 
varroamijt te bestrijden. Dit zijn natuurlijke vijanden, dus we hopen
dat ze hun werk goed doen.

Wat is leuk aan je hobby?
Wij verwonderen ons over de manier van samenleven van een 
bijenvolk. Voor de kast hebben we een rand ingezaaid met 
bloemen. Dan gaan we op het bankje zitten en genieten van het 
gezoem van de bijen en andere insecten. Dat gaat goed samen.

Blijven jullie lid van De Vierkante Korf?
Jazeker. Het is interessant om andere leden te leren kennen met hun verhalen. Het is wel fijn als we 
hulp kunnen krijgen bij vragen. De lezingen waren heel interessant. Als we tijd hebben, dan komen we 
af en toe helpen bij de bijenstand of bij het heideschonen. Maar ja, er is thuis ook genoeg te doen.

Hoe denken ze thuis over je hobby? 
André heeft Jeannet “meegesleurd”, maar inmiddels zijn we beiden enthousiast. We hebben allebei de 
benodigde imkerkleding en materialen. Wij kijken samen en zorgen beiden voor de bijen. Het is erg 
leuk om dit met z’n tweeën te doen.

Wat is er minder leuk aan de bijen?
André is en blijft een grote dierenvriend. “Ik vind het elke keer weer spannend om de kast dicht te doen.
Ik wil geen enkele bij pletten onder de rand. Als het lukt, probeer ik elke bij te redden.”

Waar hebben jullie behoefte aan vanuit de vereniging?
Wij willen graag kennis opdoen, maar gezelligheid is ook belangrijk. Samen bezig zijn en ervaringen 
uitwisselen lijkt ons heel nuttig.

Heb je een goede tip voor de vereniging?
Blijf doorgaan met lezingen organiseren.

Heb je een leuke herinnering?
Het volgen van de basiscursus. Dat heeft ons veel plezier en kennis opgeleverd.

mailto:bijen@WUR


Nieuws van Imkers Nederland:

Tijdens onze ledenvergadering van 17 november jl hebben twee sprekers
een voordracht gegeven vanuit het project “Samen Imkeren”. Dit is opgezet
op initiatief van het Imkers Overleg. De 5 deelnemers presenteren zich in
een brochure. Het doel is te (gaan) werken met varroavrije volken. Hoe
doen zij dat? Een informatieve en duidelijke uitleg is te lezen in de brochure.
Ik (Bert, secretaris) heb een aantal brochures thuis liggen. Meld je maar als
je belangstelling hebt. Ik zal ze ook meenemen naar de
nieuwjaarsbijeenkomst.

In de meest recente nieuwsbrief van Imkers Nederland is een artikel opgenomen over het Imkers 
Overleg. Wat is het ImkersOverleg?
Het Imkersoverleg (IO) is een samenwerkingsverband van NBV, IN, BVNI en BD-imkers werkgroep
Nederland, opgericht op 20-09-2021.
Waar houdt het IO zich mee bezig?
Het IO is in eerste instantie opgericht om vanuit de imkerij als eenheid te overleggen met de overheid 
met betrekking tot de inzet van de EU-honinggelden. Inmiddels is het IO ook gesprekspartner voor de 
overheid met betrekking tot overige bijen gerelateerde thema’s.

De bijenhouderij in Nederland zal de komende jaren een ander karakter krijgen dan tot nu toe het geval
is. Het produceren van bijenproducten (o.a. honing en was) krijgt een lagere prioriteit.
Honingbijen in relatie tot biodiversiteit en bestuiving in relatie tot versterking van de landbouw zal 
leidend worden.

Bestrijding van de Aziatische Hoornaar
In de nieuwsbrief van september is een artikel gewijd aan de Aziatische Hoornaar. Naar aanleiding
daarvan stuurt ons lid Adri Rademaker de volgende aanvullende reactie:
“Dank voor de nieuwsbrief mbt de Aziatische hoornaar. Eén ding, absoluut van belang, mis ik. Dat is 
een waarschuwing voor de agressiviteit van de soort met name wanneer het er meer zijn of in de buurt 
van het nest. Het primaire nest zit laag tot soms zelfs op de grond! Geen enkele imker moet proberen 
ze bij het nest uit te schakelen. Onze imkerkleding biedt absoluut onvoldoende bescherming. Deze 
krengen steken er niet alleen dwars doorheen, ze spuiten ook gif naar de weke delen. Dwars door het 
gaas in het gezicht en gericht op de ogen. De Belgen bestrijden ze middels professionele bestrijders in 
daartoe echt geschikte kleding met gesloten vizier. 

De Wintersterfte onder bijenvolken is hoger dan voorgaande jaren; 81,6% van de bijenvolken heeft de 
afgelopen winterperiode 2021-2022 overleefd. De wintersterfte zit daarmee op een hoger niveau dan 
de voorgaande jaren. Dat is de belangrijkste conclusie van de jaarlijkse enquête naar de wintersterfte 
van bijenvolken gehouden onder Nederlandse bijenhouders. Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd 
door onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research in opdracht van het ministerie van LNV en
in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland en de Biologisch-
Dynamisch werkende imkers. 

Verder lezen? Via www.imkersnederland.nl is meer informatie te vinden.

Nieuws uit het nieuws;     
De Nederlandse Bijenvereniging heeft een blog. Deze wordt samengesteld door Ben Som de Cerff. Je 
kunt je aanmelden via de site van NBV; www.bijenhouders.nl. De blog verschijnt regelmatig via de mail 
en heeft altijd een actueel onderwerp passend in de periode van het jaar.

In deze blog volgen we de seizoensontwikkeling van de bijenvolken,
mede bepaald door het weer en wat er bloeit.

De berichten staan op chronologische volgorde. Klik in de linkerkolom 
om de berichten per categorie terug te vinden.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Meld je aan en 
ontvang bij elk nieuw bericht een aankondiging in jouw mailbox.

Het NBV Bijenblog is in 2015 gestart. Auteur is Ben Som de Cerff, 
hobby-imker, docent bijenteelt

http://www.bijenhouders.nl/
http://www.imkersnederland.nl/

