Vakantietijd—boekentijd

Het complete bijenboek (recensie visdief.nl)

Soms knalt een boek er gewoonweg uit. Formaat, uitvoering en vormgeving passen perfect en geven het boek extra cachet. Een fraai staaltje creativiteit met ook nog eens ontzettend veel informatie
over bijen. Zo veel dat het predicaat ‘compleet’ beslist niet overdreven is.
Vierkant, knalgeel, hardcover en overal de zeshoekige cellen. Het complete bijenboek is een van de mooiste handboeken over bijen houden die ik ken. En het meest complete. De auteurs zetten in met allerhande weetjes over de wonderlijke wereld van de bijen. De anatomie van bijen, de betekenis voor de mensheid, de evolutie van bijen. Wist je dat bijen een opbrengst genereren van vele miljarden euro’s? Wat ik ook een leuk weetje vind: bloemen maken bijen van hen afhankelijk door de insecten een cocktail van cafeïne, nicotine en
andere chemische stofjes voor te schotelen. Verslaving komt ook onder bijen voor!

Www.imkersMortselEdegem.be

Het is onmogelijk om alle onderwerpen te beschrijven die in Het complete bijenboek aan bod komen.
Ik noem er daarom slechts een paar: vijanden van de bijen. Oorzaken van de afname van het aantal
bijensoorten en de enorme bijensterfte.
Ronduit schitterend zijn de pagina’s met bloemen en planten die vriendelijk zijn voor bijen. Wil je bijen een dienst bewijzen, plant dan een van deze planten of struiken in je tuin. Het zou trouwens goed
zijn dat ook lokale overheden hier rekening mee gaan houden bij de keuze voor beplanting. Nu steeds
duidelijker wordt dat bijen ook voor de mensheid van onschatbare waarde zijn, moesten we de bijen
faciliteren waar het kan, me dunkt.

Woordje van de voorzitter
Waswafels 2016

Wie aspiraties heeft om imker te worden, leest in Het complete bijenboek van Fergus Chadwick wat
allemaal komt kijken bij deze bijzondere bezigheid. De vele foto’s, tekeningen en korte tekstjes maken
dit handboek tot een lust om te lezen en te bekijken. Zo kom je niet alleen de grote lijnen te weten,
maar wordt je ook geïnformeerd over detailzaken. Wat moet je doen als er problemen zijn met je koningin? Hoe voeg je twee bijenkolonies samen? En wat kun je zoal doen met bijenwas? Onderwerpen te over, zeer leerzaam en tegelijkertijd zeer toegankelijk.
Beginnende én ervaren imker raad ik Het complete bijenboek aan als een van de beste handboeken van dit moment. En misschien zelfs
wel simpelweg hét beste handboek. En anders wel het mooiste. Het complete bijenboek is een geslaagd voorbeeld van een boek waarbij
een mooie vormgeving en zeer complete informatie samen gaan.
Dit boek is ook beschikbaar in onze bibliotheek.
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Iedere zondag einde augustus : 14u30 tot 17 u30 :
opendeurdag op ons bijenpark
Iedere zondag houden twee van onze leden het bijenpark
open : zij verwelkomen de bezoekers en proberen op al
hun vragen te antwoorden; Het zou mooi zijn als we
“nieuwkomers” kunnen laten samenwerken met “anciens”.
Kom maar af met familieleden, buren, vrienden, collega’s…

Zaterdag 22 juli : Fort 5 (klas) 9 u 30: Cursus : praktijk
slingeren :
Ook niet cursisten kunnen komen slingeren; wel tijdig ( ten
laatste 15 juli) naam en aantal ramen dat je komt slingeren
opgeven aan Johan.
Wat breng je mee : voedingsgeschikte emmer(s) om de
honing in op te vangen; een aparte emmer om de waszegeltjes in mee naar huis te nemen, en als je het in je bezit
hebt : een honingzeef ( of een neteldoek), een ontzegelstelling en een ontzegelvork.
Als je bijen op fort 5 hebt : minstens 24 uur voordien ( liefst
langer) een bijenuitlaat steken. Maar dit geldt ook voor de
anderen.
En steeds onder het moto: samen slingeren is ook samen
opruimen en opkuisen!

Agenda 3e kwartaal 2017
Zaterdag 19 augustus : Fort 5 : 9 u30 : Cursus : varroabestrijding
Hoe effectief was onze varroa-bestrijding ; wat kunnen we nu nog doen? Een les met een praktische
proef hoe we nu de varroa-besmetting kunnen meten.
Dinsdag 5 september : de Brug 20 uur : Bestuursvergadering
Maandag 18 september: De Brug 19.45 u : maandvergadering : Peter de Moed: Maken van bier en kaas
Wat doet een imker in het stille (winter) seizoen? Hij/zij
kan beginnen met het materiaal te reinigen en plannen te
maken voor het volgend jaar. Of je kan ook eens proberen
van kaas of wijn te maken. Peter ( bekend van het Bijenhuis in Ranst) komt ons vertellen hoe je op een eenvoudige
manier bier of kaas kunt maken; en hij laat dan ook wat
van zijn creaties proeven.

(*) Maandvergaderingen onder auspiciën van AVI vzw
Gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de
Europese Unie.
Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

Woordje van de voorzitter

Digitale bijenkast

Val ik in herhaling als ik beweer dat het weer een heel eigenaardig bijenjaar was ( en nog is?). Een warme maand maart gaf
de bijen een goede start, maar door de koude in april scheen alles stil te vallen. In mei was het dan weer warmer, maar het
was droog. En ondanks het goede weer wanneer de acacia in bloei stond, is er heel weinig acaciahoning geoogst.
Heeft het iets met de droogte te maken? Vandaag ( half juni ) vliegen onze bijen ijverig op linde, bramen, liguster en tamme kastanje. Zeker kan dat de honingoogst van dit jaar nog wat goed maken. Ook prettig om deze dagen eens een wandeling te maken ; je ruikt dan de geuren van de verschillende drachtplanten, en soms doe je dan ook ontdekkingen…

Zes studenten van Thomas More in Geel zijn met een digitale bijenkast verkozen tot beste Small Business Project 2017.
Met deze prijs wil Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo)
jonge ondernemers bekronen. De Smarthive van de Kempense studenten is een digitale bijenkast waarmee een imker
zijn bijenpopulatie vanop afstand in het oog kan houden. Op
die manier wordt het houden van bijen minder arbeidsintensief en de imker kan sneller ingrijpen als dat nodig is.

Ondertussen weten we ook wat meer over de verontreinigde was. Het is waarschijnlijk dat er een oorzakelijk verband is
tussen de toevoeging van stearine aan was en de vastgestelde broedsterfte. Stearine heeft een hoog gehalte aan stearinezuur en palmitinezuur en dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het bijenbroed ( eitjes en larven). Het smeltpunt van de was die met stearine is verontreinigd, is tot 10°C lager dan 100 % bijenwas. Alles wijst dus duidelijk op fraude;
niet onmiddellijk van de handelaar, wel van de producenten.
En dan was er nog de polemiek over het teveel aan imkers, of het tekort aan bijen. Mijn mening is dat we zeker niet teveel
imkers hebben, en dat we verder moeten blijven investeren in het opleiden van imkers…
Je leest het : heel wat onderwerpen waar we als imkers al eens een boompje over kunnen opzetten. En je hebt daar in
deze zomermaanden de kans voor : kom op dinsdagavond eens langs in het bijenpark op fort 5 en je vind daar steeds collega-imkers. Of bezoek op een zondagnamiddag eens het bijenpark(samen met vrienden, familieleden, buren, collega’s,
…) ; altijd welkom!
Maak er nog een mooie zomer van.
Groeten,
Johan
Www.honeybeevalley.eu

Stand van zaken : Waswafels 2016
Hierbij een nieuwe stand van zaken over het onderzoek naar de
verhoogde sterfte van het bijenbroed na het plaatsen van nieuwe
waswafels in 2016, in navolging van eerdere berichtgeving hierover.
Veldproef
Momenteel loopt er een veldproef met bijenwas waaraan stearine toegevoegd werd. Uit de voorlopige resultaten van
deze proef blijkt dat een overmatige toevoeging van stearine (met een hoog gehalte aan stearinezuur en palmitinezuur) aan bijenwas een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van het bijenbroed (overleven van de eitjes en de
larven).
Een oorzakelijk verband tussen de toevoeging van stearine en de vastgestelde broedsterfte van vorig jaar is dus
waarschijnlijk. Daarom vragen wij de imkers om resterende stocks van de probleemraten definitief niet meer te
gebruiken.
Zoals eerder gemeld gaat het om lotnummer 212225 tot en met 213110, met uitzondering van de biologische was.
Deze resterende stocks probleemraten kunnen worden ingeleverd bij de producent, of via de verdelende winkels.
Voor de loten die nadien geproduceerd zijn, werden strengere veiligheidsmaatregelen getroffen om te garanderen
dat deze veilig zijn.

Wereldwijd gaan bijenpopulaties erop achteruit. Dat is
slecht nieuws, zeker als je weet dat ongeveer 80 procent van
het voedsel dat we dagelijks verbruiken, wordt bestoven
door bijen. Om de imkers een handje te helpen bij hun belangrijke taak, ontwierpen zes enthousiaste studenten technologie de Smarthive. Dit modulair systeem verbindt een
bijenkast met het internet en geeft de imker zo vanop afstand informatie over het microklimaat in een bijenkorf, wat
een belangrijke indicatie is voor de gezondheid van het
broedsel.

Daarnaast stuurt het gegevens over de groei van de kolonie en
de hoeveelheid honing door en meet het de vliegactiviteit aan de ingang van de korf. Het systeem geeft ook een signaal als

het tijd is om bij te voederen. “Onze digitale bijenkast biedt dus geen wetenschappelijk antwoord op bijensterfte,
maar het kan voor de imker wel een hulpmiddel zijn om zijn bijenkasten vanop afstand in het oog te houden en in
te grijpen wanneer er iets dreigt mis te lopen. Op die manier kan het verlies aan bijen mogelijk sterk beperkt worden”, aldus de zes studenten van Thomas More.
Hun werk bestond vooral uit het bouwen van hardware en sensoren die in de kasten worden verwerkt en het schrijven van software, die de binnenlopende gegevens moet analyseren en op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier op het scherm van de gebruiker moet toveren. “Met dit laatste zijn we nog volop bezig. Het klopt dat intussen
ook andere bedrijfjes iets gelijkaardig doen, maar zij lijken vooral oudere technologieën te gebruiken. De bijenkast
via wifi met internet verbinden, is geen goed idee. Studies wezen uit dat die straling de bijen juist agressief
maakt”, klinkt het.
Met het Small Business Project wil Vlajo studenten aanzetten om een eigen ondernemingsplan te schrijven en een
bedrijf op te starten. De zes studenten mogen als winnaars van het Small Business Project 2017 hun project in juni
gaan verdedigen op de Europese finale in Helsinki.
Bron: Eigen ver slaggeving/Gazet van Antwer pen

Veiligheid van de honing
De stearine aanwezig in de bijenwas is niet oplosbaar in water en gaat dus niet over in de honing. Ze houdt daarom
ook geen gevaar in voor de gezondheid van de consumenten.
Contact
Aan de imkers wordt gevraagd om hun eventuele vragen te richten tot hun imkervereniging die ze indien nodig zal
doorsturen naar de bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid of rechtstreeks via apf.food@health.belgium.be.
Indien we over nieuwe informatie beschikken, zult u hierover worden geïnformeerd.
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