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Woordje van het bestuur (Steven Vandoorne)
Gegroet iedereen
Corona, het blijft ons parten spelen. Gelukkig hadden we juist
voor de maatregelen ingingen de voordracht over de digitale
bijenkast en konden we die nog fysiek organiseren. Het was een
voordracht die door de aanwezigen goed gesmaakt werd. Een
digitale bijenkast is interessant voor imkers die iets minder tijd
hebben om continu naar hun volken te gaan kijken. Ook imkers
die met hun bijen op reis gaan kunnen er hun voordeel mee
doen. Kon je er niet bij zijn en heb je toch interesse neem gerust
contact op met ons secretariaat voor meer informatie.
Tijdens de eindejaarperiode mocht onze deelname aan de
gemeentelijke kersmarkt niet ontbreken. Omdat de honing oogst dit
jaar niet zo groot was en er al veel honingpotjes verkocht zijn hadden
we het idee om bijenwaskaarsen te verkoop. En drankje kon ook niet
ontbreken. We zouden de bezoekers ook de kans geven om jenever
van propolis en honing aan te kopen.
De kaarsen zijn gemaakt door Myriam en de jenever door Dirk,
waarvoor onze dank! U leest het goed ‘zouden’, want de
gemeentelijke activiteiten in december en januari gaan niet
plaatsvinden. Kaarsen en jenever zijn opgeborgen want volgend jaar
gaan we er weer voor, vingers kruisen.
Ondertussen heeft het dak van
de zoem-in een nieuw uitzicht
gekregen. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar we kunnen er
weer 100 jaar tegen!
Nu richten we onze blik op 2022. Het jaar waarin we officieel
120 jaar bestaan. Met als eerste activiteit onze jaarlijkse
algemene vergadering. Deze is nu gepland op 10 februari in de
Krankhoeve. Jullie lezen er alles over in ons tijdschrift van
januari. Hou zeker de datum al vrij want we verwelkomen
enkele nieuwe leden in het bestuur.
Het bestuur wenst voor 2022 alle imkers en hun familie een schitterend bijenjaar toe met een
overvloed aan honing en een leuk verenigingsleven.
Zoemige groeten
Steven
Agenda (Paula Declercq)
Donderdag 10.02.22

Algemene Vergadering - Krankhoeve Bonheiden

Deze datum is uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:

https://imkersbond-bonheiden.be
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Lidgeld 2022
De lidgelden dienen weer hernieuwd te worden.
Het lidgeld voor 2022 bedraagt:
30,00 € voor leden KonVib of VBI (keuze vermelden in de betalingsopmerking)
42.00€ voor VBI met KonVib maandblad
10,00 € voor sympathisanten
Over te schrijven op rekeningnr. BE66 9730 7564 1543
Bijvoorbeeld lidgeld 2022 Naam KonVib v 9
Indien je betaalt met een rekening die niet op je naam staat, gelieve dan je naam in de
omschrijving te vermelden.
Om de statistieken van KonVib/VBI bij te werken vragen zij zeker om uw aantal ingewinterde
bijenvolken
(grote volken, 5-ramers, mini plus en andere formaten) in te vullen.
Deze gegevens zijn belangrijk om de subsidies van Europa eerlijk te kunnen verdelen. Het is
dus
belangrijk om ze correct in te vullen.
Indien er niets vermeld wordt, zal jullie aantal volken op nul worden ingevuld.
Meer info : penningmeester@imkersbond-bonheiden.be

GSM 0498 90 60 27

Het dak van de Zoem-In (Eric Deprins)
Met enige vertraging is men dus begonnen, en intussen
ook geëindigd, met de vernieuwing van het dak van de
Zoem-In. Nog een enkele afwerking dient nog te
gebeuren, maar de finale afspraken zijn gemaakt. We
hadden nog wat budgettaire discussies met de aannemer,
maar gelukkig hebben we bij IBB ook een aantal mensen
met kennis van zaken in de rangen, dus deze financiële
schade is al bij al zeer beperkt gebleven.
Hierbij een paar foto’s van de voortgang van de werken.
Het uiteindelijk resultaat kon je zien in het voorwoord.
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Terugblik : Pannenkoeken

-4-

Imkeren in Zweden (Siegfried D‘hont)
Hoewel Zweden vooral bekend is als de bakermat van IKEA en
ABBA, is het veel meer dan knutsel-meubeltjes en luid meezingen
met universeel gekende muziek. Het land is 15 keer zo groot als
België en heeft maar liefst 96000 meren. Met een dikke 10 miljoen
inwoners is de bevolkingsdichtheid dan ook bij de laagste van Europa.
Het grootste deel van de oppervlakte wordt in beslag genomen door
uitgestrekte naaldwouden.
Op wandel in die wouden in de buurt van Vetlanda Commun
(zuidelijk van Stockholm) valt de verscheidenheid aan planten in de
ondergroei op. Er zijn heel wat bessen te vinden die op verschillende
tijdstippen bloeien en vruchten geven, maar ook heide komt veel voor
alsook stukken met mossige ondergrond waar varens en paddenstoelen welig tieren. Geen grote
monoculturen, maar eerder een aaneenschakeling van kleinere biotopen.
Zou dit geen ideale omgeving zijn voor de honingbij ?
Met deze vraag in het achterhoofd en mobiele telefoon en
facebook in de aanslag ga ik op zoek naar de Zweedse imker
die op die vraag kan antwoorden.
Na wat zoekwerk kom ik vlakbij terecht bij hobby imker
Bertil Johansson in Ramkvilla. Een vriendelijke
gepensioneerde man die mij, zoals dat gaat onder imkers, met
veel plezier wil ontvangen om over onze hobby te keuvelen.
Op een zonnige morgen rij ik de oprit van de plaats waar
Bertil zijn imkerij heeft op. Het heeft de vorige avond bakken
geregend op korte tijd en de dompelpomp staat nog uit te
lekken. Op de inrit naar de ondergrondse garage stond het water gisterenavond 70 cm hoog,
vangt Bertil zijn verhaal aan. Gelukkig heeft een stevige garagepoort het water uit de kelder
gehouden. Later wordt mij duidelijk waarom dat zo belangrijk was.
Na de kennismaking en introductie ontpopt Bertil zich tot een ware verteller. Hij is een
“kleine” imker met iets meer dan 20 kasten. Vroeger had hij zelf gemaakte houten kasten en
bodems, maar zoals bij velen onder ons wordt het heffen van volle honingzolders en broed
rompen er niet makkelijker op bij het ouder worden en is de overschakeling naar polystyreen
een logische keuze. De kasten zijn verspreid over 3 bijenstanden en bevolkt met Buckfast
moeren en bijen. Ook in Zweden is er een beweging die opkomt voor de herintroductie van de
oorspronkelijke bij, maar voor Bertil is de zachtaardigheid van zijn Buckfast dames belangrijk
en laat hij deze trend voorlopig aan zich voorbij gaan. Imkers die in elkaars buurt imkeren,
spreken ook meestal af om zo veel mogelijk hetzelfde ras te gebruiken zodat stand-bevruchting
succesvol blijft.
In de werkruimte van Bertil herken ik onmiddellijk wat ik bij onze gemiddelde imker ook zie.
Heel wat klein materiaal om raampjes te maken/herstellen, was in te smelten,... Ik herken ook
een apparaat voor het oogsten van bijenbrood en een kolfapparaat. Ook de dozen vol lege
honing glazen zijn een herkenbaar zicht.
Bertil biedt zijn honing aan via de lokale supermarkt en mensen die aan de deur komen halen.
Een halve kilo honing wijzigt in de winkel van eigenaar voor een goede 7 euro. Ondanks het
feit dat de lente laat op gang komt en de zomer van korte duur is, kan er ook zeker twee keer
geoogst worden waarbij de opbrengsten vergelijkbaar zijn met wat we hier in Vlaanderen zien.
Reizen met de bijen is dus niet echt nodig. De natuur geeft voldoende nectar en stuifmeel zodat
de bijen op hun eigen standplaats kunnen blijven. Er kan bloemenhoning geoogst worden, maar
ook woudhoning en later in de zomer heidehoning.
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Het behandelen van de bijen tegen varroa gebeurt op dezelfde wijze
als in onze streken met oxaalzuur. Het sjoemel was schandaal waar
we enkele jaren terug hier mee te maken kregen had blijkbaar
uitlopers tot in het hoge noorden. Imkers kunnen hier nu hun was
inleveren en krijgen in ruil waswafels terug. Als je grote
hoeveelheden was geeft, kan je je eigen was terug krijgen. Heb je
maar kleinere hoeveelheden, dan wordt die gemengd met was van
andere imkers en krijg je dus een mengeling terug.
Als laatste stop in de rondleiding gaan we door de garagedeur die 12
uur voorheen nog 70 cm water tegenhield en komen we in een
verwarmde kelder. De geur verraadt al wat hier gebeurd. Er staan een
10-tal nog te slingeren hoogsels, een elektrische slinger (geleend van
een collega imker) een ontzegelbak en een grote roestvrijstalen
verwarmde ketel met de reeds geslingerde honing in. Moest het
water hier zijn binnengekomen was de volledige oogst verloren geweest. Na het en slingeren
gaat de honing hier in een aan 30 graden verwarmde rijper. Hierin kan de honing een paar
dagen rusten waarna hij afgeschuimd wordt en verder geënt en/of in grote verpakkingen
gedaan wordt. Die grote emmers worden dan later in 200gr of 750gr glazen overgeheveld.
Ondanks de 1200km tussen Bertil en mezelf werken we verbazend hetzelfde en delen we
dezelfde liefde voor onze bijen en de producten die ze voortbrengen.
We nemen afscheid van elkaar met de stellige belofte dat we elkaar zeker nog terug zien om
over onze fijne hobby, of is het passie, te spreken.

In de pers gelezen
Frankrijk : Na de magere druivenoogst, is er nu ook amper honing
Franse imkers luiden de alarmbel. Door de stevige noordenwind droogden bloemen uit, en
werd nectar schaars. Klimaatverandering blijkt de angel. Jolien De Bouw
Het is een rampzalig jaar voor de Franse
imkers. Volgens schattingen van de nationale
imkerbond Unaf zal er dit jaar amper 9.000
ton honing geoogst worden. Dat is maar een
derde van de oogst van vorig jaar en een heel
pak minder dan de 32.000 ton in 1995. ‘De
klimaatverandering die de bijenhouders al
vijftien jaar voelen, valt niet meer te
ontkennen’, klinkt het bij Unaf.
Het begon nochtans goed. Na de zachte winter
schoten de honingbijen snel weer in actie.
Maar in de lente en zomer kwakkelde het weer. Vorst, regen en noordenwind volgden elkaar
op in zowat elke Franse regio.
Gestorven van honger
Yvan Hennion is een pastorale imker. Vanuit zijn vierkantshoeve in het Noord-Franse Halluin
trekt hij met zijn ruim duizend bijenkolonies heel het land door, de bloemen achterna. ‘Alleen
in de lavendelvelden in het zuiden hebben we wat honing kunnen oogsten’, vertelt de imker.
Twee ton heeft hij dit jaar. Normaal is dat twaalf à dertien ton.

-6-

Ook de knalgele koolzaadvelden leverden nog
een beetje nectar op. ‘Daar had ik dit jaar tien
kilo per kast,’ zucht Hennion, ‘terwijl dat 75 kilo
zou moeten zijn.’
‘De overgang na de winter was te bruusk.
Bovendien bleef er maar een noordenwind
waaien, die de bloemen uitdroogde, waardoor er
dus geen nectar te rapen viel. Dan werd het wat
warmer, maar begon het stevig te regenen,
waardoor de bloei uitbleef’, vertelt Hennion. ‘Op
sommige plaatsen zijn de helft van mijn kasten
gestorven van de honger. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.’
Bijna al het lekkers waaraan de bijen zich tegoed doen, deed het dit jaar slecht. Acacia’s
hadden te lijden onder late vorst en overvloedige regen. Rozemarijn, tijm, witte heide of de
typische garrigue, die in het zuiden van het land normaal welig tiert, hadden weinig te bieden,
net als linde- en kastanjebloesems die door het onweer kapot gingen.
‘Het gaat nog verder dan honing. Veel bijenkoninginnen blijven maagd omdat er niet genoeg te
eten is. Ze worden bevrucht op mooie zonnige dagen zonder wind, tussen 14 en 17 uur’, vertelt
Hennian, wiens dochter Justine zich ontfermt over de koninginnenkwekerij. ‘En die mooie
dagen waren heel zeldzaam.’
Landbouwsteun
Het is de eerste keer dat de ervaren imker zo’n rampjaar meemaakt, maar het zal niet de laatste
zijn. De extreme weersomstandigheden die de klimaatopwarming met zich meebrengt, hebben
de honingbijen in snelheid gepakt. ‘Duizenden jaren hebben bijen zich aangepast aan een
natuurlijke cyclus. Nu wordt het te vroeg te warm en de bijen volgen niet’, zegt Hennian.
De imkers moeten het nu niet alleen stellen met een tegenvallende opbrengst – door gebrek aan
honing – maar ze hebben ook extra kosten. De Aziatische hoornaar, een bedreiging voor
honingbijen, doet het dit jaar ook slecht, wat de bijenpopulatie ten goede komt, net als de
zachte winter. Maar net dat is een probleem, nu er voedselschaarste heerst. Daarom moeten
imkers hun bijenvolkeren bijvoeren met suikerwater.
De Franse imkers vragen nu aan de regering om dit jaar te erkennen als een landbouwramp.
‘Bijen zijn meer dan honing. Het gaat ook over bestuiving’. In een rapport van de VN uit 2016
staat dat 35 procent van de wereldwijde productie van gewassen afkomstig is van planten die
tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van bestuiving. ‘Als er geen imkers meer zijn om de
bijenkasten te onderhouden, zien ook de landbouwers hun productie dalen’, zegt Henri
Clément van de Franse imkerbond. ‘De laatste jaren zijn veel jonge imkers in het beroep
gestapt. Als zij nu geen steun krijgen, is het voor veel van hen afgelopen.’
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Ledenblad

Eric Deprins
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Ontmoetingsruimten

Zoem-in & Krankhoeve

Sint-Maartensberg

Grote Doelstraat 1

Sint-Maartensberg 1

2820 Bonheiden

2820 Rijmenam
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