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Beste imker,

Het bijenjaar 2016 komt stilaan op dreef. Eind februari hebben de kasten al broed. Als imker moeten
wij nu een aantal zaken goed in het oog houden. Leven de kasten nog? Leeft de koningin nog?
Hebben ze nog voldoende voedsel? We moeten ook zorgen voor een goede afdekking, een propere
vliegplank en water.
Leeft de kast nog?
Als er bij zacht weer geen beweging is waar te nemen aan een van je kasten, terwijl de andere kasten
volop vliegen moeten je zich afvragen of de kast nog leeft. Het best controleer je dit door eens vlug
de dekplank op te lichten. Als alle bijen dood zijn verwijder die kast direct uit je stand of als je geen
tijd hebt zorg er voor dat het vlieggat wordt afgesloten, zodat naburige volken bij vliegweer het niet
leeg roven en eventueel ook besmet geraken.
Leeft de koningin nog?
Dit kunnen wij gemakkelijk zien aan de vliegplank. Komen de bijen volop met stuifmeel binnen dan is
er geen probleem. De bijen hebben broed en een koningin. Bij twijfel kun je een tik geven tegen de
kastwand. Je luistert met je oor tegen de kast, de bijen beginnen dan fel te zoemen. Als het gezoem
snel ophoudt dan is er een koningin, als het lang aanhoudt dan kan er een probleem zijn. De enige
mogelijkheid om zekerheid te hebben is dan bij goed weer de kast open te maken en nagaan of er
broed aanwezig is, als er broed is, is er een koningin. Als de kast moerloos is kunnen wij die
verenigen met een naburig volk of met een reservevolkje. Het best doe je dat met de
krantenmethode.
Hebben de kasten nog voldoende voedsel?
Eind februari / begin maart hebben de kasten zeker nog 6 à 8 kg voorraad nodig totdat er voldoende
dracht is en dat begint pas in april en dan kan het nog lang koud blijven. Het broednest wordt
alsmaar groter, de behoefte aan voedsel stijgt.
Hoe controleren we dat de bijen nog voldoende voedsel hebben?
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Door de kasten aan de achterkant op te liften want daar zit nog de meeste voorraad. Als je vaststelt
dat een of meer van je kasten beduidend lichter weegt dan de andere is er een probleem. Dan moet
er bijgevoederd worden. Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Het beste is om een raam vol met wintervoer uit een andere kast, die nog zwaar aanvoelt, over te
hangen naar de te lichte kast. Haal een leeg kantraam uit de te lichte kast en schuif de ramen door
naar buiten totdat je het eerste raam tegenkomt waarop de bijen zitten. Hang tegen dit raam met
bijen het raam met wintervoer uit de andere kast. Hiermee is het voer direct bereikbaar voor de
bijen.
2. Je hebt maar 1 volk of de andere kasten voelen ook niet meer erg zwaar aan, dan is de oplossing
het geven van een pak suikerdeeg (bijvoorbeeld Apifonda) of deeg die je zelf hebt gemaakt.
3. Het bijvoeren met suiker. Dat kan enkel als de temperatuur boven de 7 à 8 graden ligt.
De afdekking
Het wordt stilaan warmer. Het broednest breidt gestadig uit. Zorg er voor dat de warmte niet via de
dekplank verdwijnt. Je kan die best isoleren om het jonge broed beter te beschermen tegen
temperatuurschokken. Elk warmte verlies kost ook meer voedsel, en een niet geïsoleerde dekplank
veroorzaakt ook meer condensatie, wat nadelig is voor de vochthuishouding in de kast. Je kunt
isoleren door een dik pak kranten of isolatiemateriaal zoals rockwol bovenop de dekplank te leggen.
Bodemplank reinigen
Kijk eens na of het vlieggat niet verstopt is met dode bijen. Op de bodemplank liggen soms dode
bijen, stukjes was, wasmul en condensatievocht en dat kan een broeiaard van ziekten en
besmettingen zijn. Bij de kasten met een varroabodem zal dit veel minder zijn. Sterke volken ruimen
meestal zelf hun bodem, bij zwakkere kan dit problematischer zijn. Begin maart vervang je best de
bodemplank door een proper exemplaar.
Condensatievocht
In het voorjaar loop er soms condensatievocht over de vliegplank. Dat is een teken dat de kast al
volop aan het broeden is. Om dat condensatievocht sneller te laten weglopen , laat je de kast lichtjes
naar voor overhellen.
Water
Bijen hebben water nodig. Zorg dat er in de nabijheid een drinkplaats aanwezig is en dat op een
beschutte plaats, in de zon en uit de wind. Zorg dat de bijen niet kunnen verdrinken door het
plaatsen van hout, mos of stro in het water zodat de bijen zich kunnen vasthouden.
Varroa
Blijf ook regelmatig de bodemschijf controleren. Het geeft niet alleen informatie over de natuurlijke
mijtenval, maar ook het patroon van de wasmul vertelt je veel over de lokalisatie van de bijen en hun
activiteiten.
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INTERNET
Weerbare bij
Verkenning van initiatieven en wetenschappelijke literatuur over natuurlijke afweer van bijenvolken
tegen ziekten en plagen.
- WUR (67 blz.) - Rapportage 2015
Zie :http://www.wageningenur.nl/upload_mm/b/0/6/a8b75e6b-991e-461f-a82f5c6936834e8c_Weerbare%20Bij%202015%20rapport%2030nov2015.pdf

Het Kleine Bijenboek - (79 blz.) (1951) Joh. A. Joustra
Is bedoeld voor de beginnende imker en heet voor zijn tijd vrij modern te zijn. Behandelt imkeren
met simplexkast.
http://www.dbnl.org/tekst/jous005klei01_01/jous005klei01_01.pdf

Het bijenboek. Practisch handboek der bijenteelt - (529 blz. - derde druk 1941). Joh. A. Joustra
http://www.dbnl.org/tekst/jous005bije02_01/jous005bije02_01.pdf

Value-added products from beekeeping R. Krell

FAO AGRICULTURAL SERVICES BULLETIN No. 124
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Rome 1996

Alles wat u altijd wilde weten over bijen en bijenproducten
Zie:
http://www.fao.org/docrep/w0076e/w0076e00.htm#con
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Bärenfang

Drank bereid uit honing, specerijen en alcohol met een percentage tussen de 20 en 45%.
Van oudsher werd deze Oost-Europese likeur onder meer gebruikt om beren te vangen. Die zijn
verzot op honing en kruipen graag vrij hoog in bomen om er de honing van wilde bijen te
bemachtigen. In die streken was het gebruikelijk de beren dronken te voeren door middel van een
honing-alcohol mengsel: Bärenfang. De gevangen beer kon dan zijn roes in zijn kooi uitslapen.
Omdat het makkelijk te bereiden is wordt het in Duitsland ook vaak aan huis gemaakt.
Traditioneel recept uit Oost-Pruisen
Ingrediënten : 2 flessen 0,75 l vodka, schnaps of jenever (37,5 %); 500 tot 750 gr bloemenhoning; 1
schil van bio-citroen; 2 kaneelstokjes; 1 vanillestokje
https://www.youtube.com/watch?v=YCKdFqCwB3c
Recept met donker bier
3 flessen vodka; 1 kg honing; 4 flesjes (33 cl) donker bier
https://www.youtube.com/watch?v=8Ebj-8C0GFw
Liefst ijsgekoeld drinken met mate(n). Prosit! Zum Wohl.

ACTIVITEITEN
PROCESSIE VAN PLAISANCE
Ons Denderbieken nam op zondag 30 augustus deel aan de Processie van Plaisance, een
mengeling van religie en volkscultuur. Sinds in 1515 de relikwieën van de
patroonheilige Bartholomeus overgebracht werden naar Geraardsbergen vindt de
ommegang jaarlijks plaats. Dit stukje levend erfgoed vierde dit jaar dus zijn 500ste verjaardag!
Naast het schrijn stappen ook de Geraardsbergse reuzen en al de plaatselijke verenigingen, in
hun specifieke kledij en met dito attributen, mee op in de stoet. De cultuurdienst van de stad
diende een verzoek in om dit unieke lokaal erfgoed op de Unescolijst van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed van de Mensheid op te nemen.
Afspraak voor volgend jaar : zondag 28 augustus 2016.We rekenen op jullie massale deelname!
Zie : https://www.youtube.com/watch?v=wnG1n6Mutr0 Zie: 5:50 tot 6:10
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GERAARDSBERGEN BIJ-VRIENDELIJKE GEMEENTE
Op 1 juni 2015 bij de opening van "De week van de bij" ondertekende Guido De Padt, burgemeester
van Geraardsbergen, het charter "bij-vriendelijke gemeente".
De Koninklijke Vlaamse Imkersbond reikt aan elke Vlaamse gemeente die het charter ondertekend,
en zich hiervoor engageert, een oorkonde uit.
Op de milieuraad van 28 januari 2016 werd de oorkonde overhandigt aan de schepen Martine Duwyn
bevoegd voor duurzaam beleid, milieu, landbouw, wonen & huisvesting.

JAARPROGRAMMA 2016
- 6 maart : Algemene vergadering en voordacht over varroabestrijding door Pieter Roelands
- 12 maart : waswafels gieten
- 22 april : Natuurlijk imkeren door Lode Devos
- in mei : Koninginnenteelt , theoretisch uiteenzetting
- in juni : Koninginnenteelt, overlarven, de praktijk door Frans Vanden Bosch
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- in september : Bijenproducten voor cosmetische doeleinden door Hilde Degraen
- 30 oktober : Bijendag in Geraardsbergen i.s.m. de Milieuraad van de stad Geraardsbergen,
Velt Geraardsbergen, Natuurpunt, ...
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