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Informatie vanuit De Vierkante Korf:

Activiteitenagenda 2023

za. 18 maart opening seizoen op de bijenstand                              
do. 30 maart Algemene Ledenvergadering in het Blanke Schot Uddel     
za. 8 april terugkomochtend (oud)cursisten
woe. 12 april welkom op de bijenstand
woe. 25 april welkom op de bijenstand
woe. 10 mei welkom op de bijenstand
do. 11 mei lezing bijengezondheid; de diagnoseboom
woe. 24 mei welkom op de bijenstand
do. 1 juni wieden en BBQ op de bijenstand
woe. 7 juni welkom op de bijenstand
woe. 21 juni welkom op de bijenstand
za. 8 juli 40e Bijenmarkt Uddel
di. 25 juli zomermarkt Uddel
za. 9 september heideschonen Speulderveld (3)
do. 28 september lezing Aziatische Hoornaar
za. 7 oktober heideschonen Speulderveld (4)
vr. 13 oktober afsluiting basiscursus
za 21 oktober praatmiddag Imkers Nederland
do 16 november    Algemene Ledenvergadering

Maart roert zijn staart
Dit gezegde is in deze weken volop aanwezig. Zaterdag 11 maart werd het heideschonen op de Vosselt
geannuleerd. Het was heel mooi op de heide met een paar centimeter sneeuw, een zonnetje en weinig 
wind. We zijn niet de heide opgelopen. Dat was te lastig. Begin september proberen we nog een datum
te prikken om op de Vosselt de opslag aan te pakken.

Veel bijensterfte
Binnen onze vereniging zijn enkele tientallen bijenvolken verloren gegaan. In vergelijking met 
voorgaande jaren is dit een hoger aantal. Binnen ons land zijn er wel regionale verschillen. Op de 
ledenvergadering van Imkers Nederland bleek dat ongeveer een derde deel van de aanwezige 
afdelingen dit beeld herkende. Een duidelijke oorzaak is nog niet aan te wijzen. Opmerkingen gaan 
richting: “weer een droge zomer, weinig nectar, volken daardoor niet sterk genoeg, grotere kans op 
roverij, varroa mijt profiteert, winterbijen verzwakt de winter in”. Onderzoek is nodig.
Jullie hebben een mail ontvangen van Kleis Hensen om de sterfte in beeld te brengen en om eventueel 
hulp aan te bieden. Als bestuur gaan we proberen om alle cursisten van de basiscursus aan een volkje 
te helpen. Verder moeten alle leden die hun volk(en) kwijt zijn, weer kunnen starten. Leden met veel 
volken en veel verlies hebben tijd nodig hun volken weer op te bouwen. Kortom: er is veel te doen. 
Wordt vervolgd; laten we elkaar helpen.



2 lezingen
In 2022 hebben we drie lezingen georganiseerd. De onderwerpen spraken aan, de belangstelling was 
positief, ook van leden van omliggende verenigingen, informatief voor de leden; voor herhaling vatbaar.
Dit jaar gaan we, ook ivm de kosten, twee lezingen organiseren:

* Op donderdag 11 mei komen twee sprekers van de WUR (Wageningen Universiteit) uitleg geven 
over de “diagnoseboom”. Dit is een hulpmiddel om bijenziektes in kaart te brengen. Annet Kunneke 
(auteur van de diagnoseboom) en Dirk-Jan Valkenburg (beiden van de WUR) verzorgen de lezing. Dirk-
Jan verzorgt een inleiding over Bijen@WUR en de diagnoseteams. Annet legt uit hoe de diagnoseboom
ingevuld kan worden. Als afsluiting is er een quiz over bijenziektes, waarbij de aanwezigen hun 
ervaringen/kennis kwijt kunnen.
Alvast een keer oefenen? Dat kan op: www.wur.nl/diagnoseboom
* Donderdag 28 september wordt de aandacht gericht op het oprukken van de Aziatische Hoornaar. 
Deze hoornaar komt vanuit Zuid-Europa en is al in ons land gesignaleerd. Wij kennen de Europese 
hoornaar. Het grote verschil is, dat de AH voor 60%-70% honingbijen op zijn menu heeft staan. De 
nesten zitten hoog in een boom en laten zich moeilijk verwijderen. Harmen Hendriksma van de WUR 
hebben we uitgenodigd. Hij gaat in op de biologie van de AH, de handelingsperspectieven voor imkers 
en de opsporing.

Uitslag enquête
In december hebben we jullie een enquête gestuurd. Wij willen in kaart
brengen hoe de stand van zaken binnen de vereniging is. Waar is behoefte
aan? Waar kunnen we het onderlinge contact versterken? Hoe kunnen we het
contact tussen leden stimuleren? Een aantal gegevens op een rijtje:
* de enquete is ingevuld door 45 leden; dank daarvoor.
* de nieuwsbrief wordt goed gelezen. Bij-Blijven blijft 4x per jaar verschijnen.
* een aantal leden geeft aan 1 – 3 keer te helpen bij het heideschonen.
* een aantal leden geeft aan 1 – 3 keer te helpen op de bijenstand.
* er is belangstelling om deel te nemen aan de bijenkeuring. Ad stuurt
informatie.
* er is behoefte aan een buddy en er is aanbod van een buddy. We hebben
een systeem opgezet.

Nieuws uit de werkgroepen
* heideschonen
De Vosselt werd geannuleerd, maar er is al wel twee keer op het Speulderveld gewerkt. Een aantal 
leden van de buurtvereniging Speuld hielp mee. In het najaar gaan we verder. Voor de data zie de 
activiteitenagenda.

* onderwijs
In januari startte de nieuwe basiscursus. 15 enthousiaste cursisten gaan het bijen-avontuur aan. We 
wensen jullie veel plezier en kennis bij jullie nieuwe hobby.

* bijenstand
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. Er is ook een reglement voor de 
bijenstand. Deze is te vinden op onze website onder “bijenstand”.

We hebben sinds twee jaar een eigen plek. Hier werd al hard gewerkt om een bijenstand te maken. Er 
staat een blokhut. Er is plaats voor bijenvolken. Er moet ook veel 
onderhoud gedaan worden. We willen de bijenstand omtoveren tot een 
aantrekkelijke natuurtuin. Daar is, samen met Renske Bos als 
tuinarchitect, een plan van aanpak voor gemaakt.
Zaterdag 18 maart gaan we het seizoen openen. Iedereen is welkom. 
Het hoofddoel in de eerste weken is: uitharken van het geverticuteerde 
gedeelte, opruimen van het groenafval op de wal achterop het terrein, 
onkruidvrij maken van de borders. Dit is ook een goede gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Deze week ontvangen alle leden een mail.

mailto:harryhuisman@kpnmail.nl
http://www.wur.nl/diagnoseboom
mailto:Bijen@WUR


Algemene Ledenvergadering donderdag 30 maart
Binnenkort ontvangen jullie de benodigde stukken voor de vergadering. Voor de pauze staan op de 
agenda de formele stukken die we op een ledenvergadering moeten agenderen; verslagen en 
financieel gedeelte. Na de pauze ligt de focus op “ervaringen uitwisselen”. Wij hebben 3 casussen die 
we jullie willen voorleggen. In groepjes worden deze besproken. Wat is het probleem? Hoe kun je dit 
oplossen? Door met elkaar in gesprek te gaan verwachten we dat het een leerzame avond wordt.
Van harte welkom!!!

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.
Op de ALV van 29 februari 1988 was de heer Hensels uit Vierhouten
uitgenodigd. Hij hield, adhv dia’s, een verhaal over drachtplanten. Zijn
advies: als vereniging maar ook als leden zoveel mogelijk bloemen en
planten zaaien om de natuur te helpen in tijden dat er geen bloeiende
bloemen en planten zijn.
Hoe herkenbaar en nog steeds actueel.

De Vierkante Korf heeft een eigen website. Onze website geeft
informatie over de vereniging, maar wordt ook gebruikt als
"communicatiemiddel." De aanmeldingen voor de lezingen komen
binnen via het contactformulier. Inschrijven voor de basiscursus kan ook
via de website. Deze nieuwsbrief wordt op de website geplaatst. 
Kijk af en toe eens op: www.devierkantekorf.nl en ik houd me aanbevolen voor aan- en opmerkingen.

Af en toe komt er een vraag binnen via het contactformulier. Deze wil ik jullie niet onthouden
Goedemorgen,
Ik woon en werk sinds 2014 in Ghana. Was hiervoor in Nederland ook imker en wil het heel graag hier 
weer oppakken. Ik ben erg geïnteresseerd in jullie vierkante korf. Hebben jullie een demonstratie video 
bijvoorbeeld hoe je zelf zo'n korf kunt maken? Ik zou het heel graag willen leren en ook door willen 
geven aan de Ghanezen hier want ik denk dat deze manier van imkeren hier heel goed toegepast kan 
worden.
Ik hoor het graag.
Hartelijke groet uit Ghana,
Ellen Seldenthuis 

Ik heb gezocht, maar ik kan geen duidelijke video/opname/filmpje vinden. Misschien jullie wel???
Ik heb haar geantwoord en ook het mailadres van Bee Support (steunt/begeleidt projecten in Afrika) 
doorgegeven. Imkermaterialen zijn ook welkom in Ghana. Als je nog iets thuis hebt liggen (goed, maar 
niet meer gebruikt), dan hoor ik dat graag.

“Imkers zijn doorgaans ambassadeurs van de wereld van bijen. Hun interesse stopt niet bij hun
eigen bijen en potje honing. Imkeren niet alleen over wat er zich in de bijenkast afspeelt, maar

vooral ook over de omgeving. Imkers zijn voortrekkers van duurzaamheidsprojecten op het gebied
van flora en zij pleiten al decennialang voor het ontstenen van tuinen. Ze kennen als geen ander

de nood van bijen voor een gezonde, bloemrijke omgeving.”

http://www.devierkantekorf.nl/


    Uit de zwerm  
  In elke nieuwsbrief worden in deze rubriek leden gepresenteerd.
  In nummer 5: De praktijkbegeleiders!!
  De basiscursus is gestart in januari. Harry krijgt als docent veel
  begeleiding tijdens de praktijksituaties van Berend Jan van Milligen en
  FrankJan de Boone. Tijd voor een kennismaking.

Naam en woonplaats:
Berend Jan van Milligen, Uddel
FrankJan de Boone, Nieuw Milligen

Waarom ben je bijen gaan houden?
Berend Jan: “Het bijen houden zit al veel generaties in de familie. Mijn opa had bijen, mijn vader had 
bijen en mijn zwager ook. Ik hielp af en toe mijn vader, maar had er toen nog niet zoveel belangstelling 
voor. Ik kweekte vogels en dat vond ik toen veel leuker. Nadat mijn vader een beroerte had gekregen, 
lukte het bijen houden voor hem niet meer zo. Ik was toe aan een nieuwe hobby. In 2015 ben ik de 
cursus bij Kleis gaan volgen. Naarmate ik de cursus volgde, werd ik steeds enthousiaster. Ik vind het 
heel bijzonder hoe zo’n volk functioneert en hoe de taken worden afgestemd. Mijn vader heeft me 
geleerd: “Een imker die honing wil halen, zorgt goed voor zijn bijen.” Je moet de bijen eerst iets geven 
(schone raten, voer). Dan krijg je er ook iets voor terug. Je woont zelf toch ook niet in een smerig huis?”
FrankJan: “Ik denk dat ik al ongeveer 50 jaar bijen heb. In mijn jeugd woonde ik in Amersfoort. Ik heb 
een brede belangstelling voor “alles” in de natuur. Ik kwam in contact met een man, die bijen had. Hij 
gaf mij een eerste volkje en werd mijn “bijenvader”. Thuis was veel ruimte en kon ik in de tuin genoeg 
plek vinden. Een studie biologie werd me afgeraden. “Je moet veldbiologie als hobby houden,” werd me
gezegd. Toen ben ik in het onderwijs terecht gekomen en heb daar ruim 40 jaar met plezier gewerkt. 
Mijn jongste zoon begint nu ook belangstelling te krijgen. Hij heeft een eigen volkje.”

Hoeveel kasten en/of korven heb je?
BJ: in de winter 6, in de zomer 12
FJ: ik heb nu 4 volken in de winter en 8 ‘s zomers. In Amersfoort heb ik wel 16 volken gehad.

Mijn opa, mijn opa, mijn opa,
…… is Berend van Milligen. Hij heeft met twee anderen de vierkante korf
bedacht. Daarin is het makkelijker imkeren. Ik heb mijn opa niet goed
gekend. Ik was 5 jaar toen mijn opa overleed. Ik kan me alleen herinneren,
dat hij op een stoel in de keuken zat. Mijn vader ging door met de bijen. Ik
ben er trots op dat de naam van Milligen en bijen houden blijft bestaan.
(De opa van Berend Hop is dezelfde Berend van Milligen. De moeder van Berend is
een zus van de vader van Berend Jan. Berend is een stuk ouder en heeft daardoor
wel herinneringen aan het imkeren samen met zijn opa)

Waar staan ze?
BJ: In de winter heb ik ze thuis staan. In het voorjaar breng ik mijn afleggers naar de bijenstand. Daar 
voer ik ze bij, zodat ze in het najaar naar de heide kunnen. Daarna ga ik ze inwinteren. In het voorjaar 
breng ik wel 4 kasten naar het fruit. Soms zijn er broedramen over. Dan vul ik een extra kast.
FJ: Ik laat ze altijd thuis staan. Voor de winter krijgen ze 15 kg suiker. Daar moeten ze het mee doen. 

Wat is leuk aan je hobby?
BJ: Het is boeiend om te zien hoe een volk leeft. De bijen zijn druk met het halen van stuifmeel en 
nectar. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, vind ik heel bijzonder. Als ze zelf raat gaan bouwen, is dat 
erg mooi om te zien; zo knap. Ik ben ook anders naar de natuur gaan kijken. Ik weet veel beter welke 
planten, struiken en bomen belangrijk zijn voor de insecten. Ook wilde bijen, hommels en vlinders zijn 
mooi. Als er dan ook nog meer vogels in de tuin komen, is het helemaal goed.
FJ: Het gaat altijd weer net anders, dan wat je verwacht. Als je denkt, dat je het weet, word je toch weer
verrast. Je bent nooit uitgeleerd.



Wat doe je bij De Vierkante Korf?
BJ: Ik ben in 2015 de basiscursus gaan volgen en toen werd ik lid van De Vierkante Korf. Dat waren 
mijn vader en opa ook al. Ik ben nu praktijkbegeleider bij de basiscursus. Dat is mooi om te doen. 
Cursisten helpen om iets te leren. Cursisten moet je ook enthousiast maken en houden om bijen te 
gaan houden.
FJ: Via Garderen en Voorthuizen ben ik 4 jaar geleden op deze plek in Nieuw Milligen komen wonen. 
Als je bijen hebt, dan moet je ook lid worden van de plaatselijke vereniging. Het is gezellig en leerzaam 
om contact te hebben met andere leden. Daarom heb ik ook ja gezegd op de vraag om 
praktijkbegeleider bij de basiscursus te worden.

Wat is er minder leuk aan de bijen?
BJ: Steken is natuurlijk nooit leuk, maar als praktijkbegeleider wil ik wel graag een goed volkje aan de 
cursisten mee geven. Een lastig volk op de bijenstand is geen goed voorbeeld. Het kost tijd en energie 
om te zorgen dat elke cursist een goede start kan maken.
FJ: eigenlijk niets, nou ja…. Eén dingetje; als ze in één vinger steken, dan is dat een zwakke plek. Die 
wordt dan meteen heel dik.

Wat mag de vereniging meer doen?
BJ: De bijenstand moet veel meer aandacht krijgen. Bezoekers moeten welkom zijn. Zet een 
picknicktafel bij de ingang, zodat ze kunnen zitten. Dan moet er wel een bord zijn met de naam van de 
vereniging. Ook moet er informatie te lezen zijn, maar wel “betreden op eigen risico.”
FJ: De vereniging moet een paar grote zakken bloembollen kopen. Cursisten die slagen voor hun 
basiscursus geef je een flinke hand mee. Dan is er vast nog wel over voor leden, die belangstelling 
hebben. Ook op de bijenstand kunnen veel bollen in de grond. Is het ook een idee om met de inwoners 
van Uddel een bloembollenactie te houden voor de eigen tuin of in wegbermen? Samen met Uddels 
Belang en de gemeente?
En als er goede bijenplanten over zijn, dan kunnen we ook stekken naar de bijenstand om te ruilen of 
daar in de grond te zetten.
Mijn hobby, mijn hobby, mijn hobby

….. is doedelzak spelen. Ik ben de oprichter van the Seaforth 
Highlanders of Holland. Wij bestaan al ruim 20 jaar en oefenen elke 
week in Voorthuizen. Op 5 mei spelen we altijd op het 
bevrijdingsfestival in Wageningen. We treden op in binnen- en 
buitenland. Op dinsdag 18 april sta ik om 10.00 uur, met een aantal 
andere spelers, op de rotonde in Nieuw Milligen. De Canadezen hebben 
op 17 en 18 april 1945 op deze plek veel strijd geleverd tegen de 
Duitsers. Op 18 april konden de Canadezen verder trekken. Veel meer 
informatie is te lezen op www.seaforth.nl

Heb je een goede tip voor mede-imkers?
BJ: Er is niets leuker, dan samen bezig te zijn met bijen. Dit bevordert ook het onderling contact. Wij 
kunnen bijvoorbeeld een keer samen was gaan smelten. Ook moeten bijenproducten samen besteld 
kunnen worden. Bijen houden is heel individueel, maar er kan heel veel samen.
FJ: Ik vind ook dat je vooral NIET te veel in een kast moet kijken. Waarom MOET je kijken? Het gedrag 
op de vliegplank is al heel leerzaam. Laat een volk zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan.

Heb je een leuke herinnering?
BJ: Ik had een grote zwerm bij huis in een eik. Die zat hoog. Ik heb geprobeerd, die met een tuinslang 
naar beneden te spuiten. Dat lukte, maar ze gingen al snel in een hoge beuk bij de buurman zitten. De 
volgende dag zaten we buiten koffie te drinken. Een geraas kwam steeds dichter bij. De grote zwerm 
kwam overvliegen en ging rechtstreeks naar het bos. Jammer van de zwerm, maar het was een 
machtig gezicht.
FJ: Ik woonde nog in Soest. Elk jaar gingen we met de bijen naar het koolzaad. De Flevopolder was net
drooggelegd. Het zag er in het voorjaar geel van de koolzaadvelden. Op een vrachtwagen gingen wel 
200 bijenvolken naar de polder. De plaatselijk beroemde imker Chris Uiterwijk was echter ook een 
beetje slordig. Op de terugweg hadden we een vrachtwagen vol volle kasten en rondvliegende bijen 
van Chris. Dat betekende elke keer pakken aan en kasten afleveren bij de imkers. Een deel van de 
bijen bleef daar ook. Chris is veel bijen kwijt geraakt. Nu achteraf was dat een komisch gezicht; een 
vrachtwagen vol bijen.



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.
Vraag: Op de bijenstand kunnen we prima één of meerdere kruiwagens gebruiken. Heeft iemand een 
goede kruiwagen voor een schappelijke prijs in de aanbieding?
Vraag: Misschien staan er wel goede bijenplanten in jouw tuin. Misschien worden die pollen of struiken 
wel veel te groot. Misschien kan er wel een deel weg. Op de bijenstand hebben we een “ruilhoek”. Daar
is plaats genoeg.
Aanbod: Tussen 1 april en 30 september is er elke woensdagavond op de oneven weken tussen 18.30
en 20.00 uur op de bijenstand “vrije inloop”. Je kunt langs komen met je vragen, in en bij de volken 
kijken of een handje helpen bij het onderhoud. Eén van de leden van het cursusteam is iig aanwezig. 
Concreet voor de komende 3 maanden: woensdag 12 en 25 april, woensdag 10 en 24 mei, woensdag 
7 en 21 juni. Alle leden zijn welkom. Het is gezellig en er is altijd iets te doen.

Nieuws van Imkers Nederland:

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

Jullie hebben allemaal het tijdschrift van Imkers Nederland “Mijn Bijen”
ontvangen. In deze editie zijn een aantal interessante artikelen te lezen
over o.a de voorjaarsinspectie en drachtplanten. Onze voorzitter Ad van
der Wiel (ook voorzitter van IN) wordt geïnterviewd door Kleis Hensen
(redactielid van IN, maar ook bestuurslid van onze vereniging). Leuk om
te lezen.

* Binnen de EU wordt een kastregistratie verplicht gesteld. Elke imker moet bijhouden
hoeveel kasten hij/zij heeft en waar ze staan. In een aantal landen gebeurt dit al. 
Binnen ons land is nog een belangrijk onderhandelingspunt; wie voert uit en wie betaalt? 
Daar is nog geen overeenkomst in gevonden. Het komt er aan.
* Wat er wel van kracht is, is sinds 1 maart jl de verplichting om een transport van bijen en 
hommels naar het buitenland te registreren. Je moet geregistreerd staan in het Europese
systeem van gezondheidscertificaten (TracesNT). Dit is te regelen bij het RVO en de NVWA.

Nieuws uit het nieuws;     

Imkerpedia.nl

De site voor en door imkers. Op de Wikipedia voor bijen is ontzettend veel informatie te vinden. Zoek 
de lijst met “alle imkerpedia-pagina’s.” Er zijn heel veel antwoorden te vinden.

Onderstaand artikel is te lezen op www.scientias.nl

Bijen vliegen niet zomaar wat rond: ze volgen wegen en kanalen. En onthouden de route ook 
nog
Die honingbijen zijn slimme beestjes. Ze weten moeiteloos de weg terug naar huis te vinden doordat ze
onthouden over welke wegen, kanalen of sloten ze vliegen. Zelfs op onbekend terrein komen ze er wel 
uit. Net als de eerste piloten.

Mentale kaart
“Honingbijen hebben een soort navigatiegeheugen, een mentale kaart van de omgeving, om hen te 
begeleiden bij hun zoektocht naar hun bijenkorf als ze zich op nieuw onontdekt terrein bevinden. 



Lineaire landschapselementen, zoals kanalen, wegen of de randen van weilanden lijken belangrijke 
onderdelen van dit navigatiegeheugen”, zegt onderzoeker Randolf Menzel van de Vrije Universiteit van 
Berlijn.

Menzel en zijn team vingen dik tien jaar geleden vijftig voederbijen en lijmden piepkleine transponders 
op hun rug. Daarna werden de bijen vrijgelaten in een gebied dat ze nog niet kenden. In het testgebied 
was een radar, die de transponders kon oppikken tot een afstand van 900 meter. Het belangrijkste 
kenmerk in de regio waren twee parallelle irrigatiekanalen die van zuidwest naar noordoost liepen.

Onbekend terrein
Als honingbijen op onbekend terrein zijn, vliegen ze verkenningsrondjes in verschillende richtingen 
vanuit de plek waar ze zijn vrijgelaten. Met de radar konden de onderzoekers exact het vluchtpatroon 
vaststellen van elke bij. De bijen vlogen maximaal 9 meter boven de grond tijdens het experiment.

De voederbijen waren afkomstig uit vijf verschillende bijenkorven. Het gebied rond korf A en B leek heel
erg op het testgebied als het gaat om het aantal, de breedte, lengte en hoek van de lineaire 
landschapselementen, die voornamelijk bestonden uit irrigatiekanalen. Het gebied rond bijenkorven D 
en E was juist heel anders dan het leefgebied van de bijen. En korf C zat daar tussenin.

Niet lukraak rondvliegen
De onderzoekers simuleerden eerst een aantal willekeurige vluchtpatronen vanaf de plek waar de bijen 
werden vrijgelaten. Maar de verkenningsrondjes van de bijen bleken sterk af te wijken van deze door 
algoritmen gegenereerde vluchten. Op basis daarvan concludeerden de onderzoekers dat de bijen niet 
maar wat lukraak in het rond vlogen.

Sterker nog, ze bleken onevenredig veel tijd langs de irrigatiekanalen te vliegen. De kanalen bleven de 
weg wijzen, ook als de bijen verder dan 3 meter weg waren. Dat is de maximum afstand dat bijen de 
kanalen nog kunnen zien. Dat impliceert dat bijen de landschapselementen lange tijd kunnen 
onthouden. “Overeenkomsten en verschillen in de lineaire landschapselementen tussen het nieuwe 
gebied en hun oude leefgebied worden door de bijen gebruikt om te ontdekken waar hun korf zou 
kunnen zijn”, aldus Menzel.

De ene korf is de andere niet
Het maakte daarbij wel uit of ze in een vergelijkbaar gebied rondvlogen, zoals de bijen uit de korven A 
en B of in een heel ander gebied, zoals de dieren uit korf D en E. De route van de bijen die rondvlogen 
in een gebied dat op ‘thuis’ leek, was veel beter te voorspellen dan de vlucht van de dieren die op 
onbekend terrein rondvlogen. Dat betekent dat de bijen hebben onthouden hoe hun oude leefgebied er 
min of meer uitzag, gebaseerd op de lineaire landschapselementen. Die informatie gebruikten ze om in 
het onbekende gebied de weg terug te vinden.
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