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Beecome 2016

In het Zweedse Malmö ging van 11 tot en met 13 maart ll. het 4de Europese Bee-
come Congres door. Onder het motto “Bijenteelt voor een duurzame toekomst” 
gonsde het in het Clarion Hotel & Congrescenter drie dagen lang van de exposities, 
lezingen en workshops over bijen!

Lezingen
De onderwerpen waren divers van aard. Gastsprekers o.a. Keith Delaplane, Pro-
fessor aan de Universiteit van Georgia – USA die “Bijenteeltmanagement voor 
gezonde bijen & honing” ter berde bracht. Willie Robson, bekende professionele 
imker uit Schotland doceerde “Bijenteelt in Europa” en Kaspar Bienefeld, van het 
Duitse Instituut Hohen Neuendorf bracht “Duurzame strategieën voor de koningin-
nenteelt”. Marie-Pierre Chauzat, arts bij het EU-referentielaboratorium en de be-
roemde Zweedse TV-chef-kok Paul Svensson waren andere lichtpunten tussen de 
dertig lezingen en workshops. 

Albert Vandijck
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Enige Belgische spreker van dienst was Etienne Bruneau, 
van Centre Apicole de Recherche et d’Information (CARI), 
die het item “Hoe produceer ik kwaliteitshoning” onder de 
loep nam. De President van de Europese Commissie van 
Apimondia, Philip McCabe, bracht een uiteenzetting over 
de “Globale bijenteelt”. 

Uitstappen
- Een bezoek aan de Universiteit van Lund in de research campus Medicon was 
mogelijk. Onderzoekers Alejandra Vásquez en Tobias Olofsson spraken over hun 
onderzoek naar melkzuurbacteriën in honing – als functionele voedingsmiddelen, 
probiotica voor bijen en wondgenezing. 
- Koninginnenteelt en honingproductie in Zuid-Zweden, op Bjäre, een uurtje rijden 
van Malmö. De eigenaren, mevrouw en mijnheer Larsson, lieten de imkers ken-
nismaken met hun bijenteeltpraktijken. Nadien werd er een bezoek gebracht aan 
Joel Svenssons Vaxfabrik, een van Zwedens grootste leveranciers van bijenteelt-
materialen.

Exposities
Ruim 60 standhouders verrasten veel van de plusminus dertienhonderd bezoekers 
met nieuwigheden in de bijenteelt. Ook hier heeft de moderne technologie zijn weg 
gevonden! 
In het volgende nummer brengen we een of meerdere interessante bijenzaken 
naar voor. Slechts twee – hiernavolgende – exposanten uit België trotseerden de 
stoere Vikingen. Netjes verdeeld, één uit Vlaanderen en één uit Wallonië! 
• Belgosuc bijen- en hommelvoeding
• Apisuc HM/Bio Apisuc HM bijenvoeding in vloeibare vorm - Fondabee/Bio 

fondabee voederdeeg 
voor bijen - Hommel-
voeding op maat ge-
produceerd.

Steeds fijner, minutieuzer 
en preciezer doorwerken: 
zo tekent Belgosuc – sinds 
1990 – zijn aanpak! 
Gaat het nu over het ont-
wikkelen van nieuwe pro-
ducten, producten op 
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vraag van de klant of om het uitvoeren van de productie zelf, voortdurend streven 
ze naar de ultieme kwaliteit. 
En dat merk je, in de uitbouw van de productie-unit en het labo, maar vooral in de 
voedingsproducten zelf. Gelegen op Industriepark 20, B-8730 Beernem, België - T 
+32 (0)50/791180. Meer info op http://www.belgosuc.be/nl
• Natural Life Style 
Deze kleurrijke kapruins en zgn. bijenoveralls zijn bedacht en gefabriceerd in België 
– sinds 1993 – en hun producten zijn voortdurend in ontwikkeling. Belgisch kwali-
teitsfabricaat van beschermende bijenkleding. Natural Life Style: mail of telefoneer 
Patricia Lafosse, Rue de Paris, 49, B-1350 Jandrenouille - info@naturallifestyle.be 
- T +32 (0)19/635976. Meer info is te verkrijgen op www.naturallifestyle.be

Te koop

 � Zes bijenkasten (tien ramen) met honingzolder & zes zesraams kasten op 
Dadantmaat in perfecte staat. Te bevragen op tel. 089/864918.

 � Meerdere bijenvolken (Carnica) in Simplexkasten. Bijen op ramen of vol-
ledige volken met kasten. Te bevragen op tel. 0486/684169.

 � Bijenvolken Carnica te koop inclusief zesraams kunststofkasten op Sim-
plexmaat aan 80,00 euro. Te bevragen op tel. 089/380865 of 0477/218247.

 � Carnica bijenvolken op Duits Normaalformaat. Te bevragen op tel 
011/632945.

 � Bijenvolken Carnica op Simplexformaat. Te bevragen op GSM 0494/748104
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Winterakoniet

Aardig wat planten bloei(d)en ondanks de maartse winterkoude, maar de winter-
akoniet is er echt weg van. Het is elk jaar uitkijken om de eerste gele bloemetjes 
van de winterakoniet (Eranthis hyemalis) te ontdekken (zie coverfoto). Het meest 
verwonderlijke is hun taaiheid. Bij ijzel of vrieskou lijken ze reddeloos verloren. Ver-
welkt liggen ze neer. Maar na enkele uren zachter weder staan ze er weer monter 
bij. 

De mooie kelkbloemetjes steken hun kopjes boven de sneeuw uit en kunnen als 
nectarleverancier al betekenis hebben voor vroege honing- of solitaire bijen en ont-
waakte hommelkoninginnen (nectar- en stuifmeelwaarde 3). 
De nectar wordt geproduceerd door nectarklieren of nectariën. Deze nectariën kun-
nen als onderdeel van de kelk, kroon-, of meeldraden ontstaan. Bij de winterakoniet 
zijn de kroonbladeren echter geheel in nectariën veranderd en heeft de kelk de 
functie van de kroon overgenomen. 
De winterakoniet stamt uit de ranonkelfamilie waartoe ook de boterbloem, de dot-
terbloem en de bosanemoon behoren. Bij het planten van winterakonietbloembol-
len hou je rekening met een plantdiepte die gelijk is aan tweemaal de dikte van de 
bol.     

Albert Vandijck

Foto Paul Pijpers.
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Wilt u bijenvolken plaatsen 
in de fruitstreek?

Neem dan contact op met Hubert Swinnen vóór de bloesems open gaan. Tijdens 
de opmaak van deze editie was er nog geen indicatie dat de bijenvolken vóór 
april verwacht worden. Volgende vergoedingen kunnen na onderlinge afspraak 
met de fruittelers worden betaald voor het plaatsen van volwaardige bijenvolken.   

Onderstaande prijzen zijn richtprijzen:

Volken in plantages  Grote sterke volken  60,00 euro per volk

 Volkjes in koude kap  6 – 10-raamsvolkjes  65,00 euro voor 4 weken

 Volkjes in warme kap  6 – 10-raamsvolkjes  70,00 euro voor 4 weken

 Volkjes in koude serre  6 – 10-raamsvolkjes  70,00 euro voor 4 weken

 Volkjes in warme serre  6 – 10-raamsvolkjes  80,00 euro voor 4 weken

Deze prijzen mogen liefst niet overschreden worden en gratis plaatsingen moeten 
vermeden worden. De verantwoordelijke voor bestuiving, Hubert Swinnen, Bau-
tershoven 103, 3800 St. Truiden. T. 011/684614 of e-mail: fb081297@skynet.be.

Hubert Swinnen
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Cipreswolfsmelk

Euphorbia cyparissias heeft korte, opgerichte stengels, waar lintvormig blad aan 
zit. De jonge cipreswolfsmelkscheuten lijken op miniatuursparretjes. In april en mei, 
maar soms ook nog van juni tot september bloeiend met citroengele bloemen. Nec-
tar- en pollenwaarde 1.

Ze groeien in schermen met negen tot achttien hoofdstralen. De honingklieren heb-
ben meestal de vorm van een halve maan met hoornvormige uiteinden, die soms 
echter ontbreken. 
Het is een vaste plant die zich op zandgrond kwistig uitzaait. Tuinders en ook de 
imker(es) heeft er al snel te veel van … Door dumping van het overschot zorgen 
voornoemde groenliefhebbers voor de verspreiding van een minder frequent voor-
komende inheemse plant. Van oorsprong groeit cipreswolfsmelk in het wild, maar 
nu ook meer en meer in tuinen … en op het groenstort!

Albert Vandijck
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L.I.B.-Agenda april 2016
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                            vrijdag 1 april om 19.30 u
“Koninginnenbrij” door Albert Reynaers
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

De Verenigde Taxanders                                                zondag 3 april om 10.00 u 
“Bedrijfsmethode met geïntegreerde varroa-bestrijding”- door N. van den Boomen
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

Sint-Ambrosius Bocholt                                           woensdag 6 april om 19.30 u
“Zwermbeheersing” door Paul Van Herck
In lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt

Bieëntelersbond van Diepenbeek e.o.                    donderdag 7 april om 19.30 u
“Reizen met bijen & bestuiving” door Stefan Thewissen
In Imkerlokaal De Kieleberg, Twaalfbunderweg 20, 3740 Bilzen

Bijenbond Leopoldsburg                                        donderdag 7 april om 19.30 u
“Koninginnenteelt” door Julien Driesen 
Cultureel Centrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg

Sint-Ambrosius Hamont                                                 vrijdag 8 april om 19.00 u
“Gezond de winter uit met kruiden & bijenproducten” door Antoine Maes
In De Burg, Burg 34, 3930 Hamont

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                            vrijdag 8 april om 19.00 u
“Bijengezondheid” – Cursus beginners door Dirk Bollen
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Klaverbie Lummen                                                 zondag 10 april om 10.00 u
“Eenvoudige koninginnenteelt” door Julien Driesen
In Ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

Imkersbond Genk                                                       dinsdag 12 april om 19.30 u 
“Bedrijfsmethode met geïntegreerde varroa-bestrijding”- door N. van den Boomen 
In de Kastert, Kasterstraat z/n., 3600 Kolderbos-Genk   

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt           dinsdag 12 april om 20.00 u
“Varroa-arm imkeren het jaarrond” door Albert Reynaers
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt
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De Honingimkers Tongeren                                    woensdag 13 april om 19.30 u
“Koninginnenteelt” door Claudio Cavaliere
In de Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, 3770 Val-Meer – Riemst
   

De Verenigde Taxanders                                        donderdag 14 april om 19.30 u 
“Koninginnen kweken via overlarf-dagen”- door Frans Daems
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo   

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                          vrijdag 15 april om 19.00 u
“Overzicht van het bijenjaar” – Cursus beginners door Erwin Hoebrechts
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                         vrijdag 15 april  om 20.00 u
“Overlarven” door Hubert Swinnen
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 
   
De Vlijtige Bestuivers Alken                                       zondag 17 april om 10.00 u
“Mede maken” door Eugeen Van Hove
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                     zondag 17 april vanaf 13.00 u 
“20ste Plantenruil” 
In en om de Sint-Jozefzaal, Sonnisstraat 137, 3530 Helchteren 

Sint-Ambrosius Bocholt                                         woensdag 20 april om 19.30 u
“Honing & koninginnenbrij verzorgen” door Roeland Vaes
In lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt

Sint-Ambrosius Geistingen                                   donderdag 21 april om 19.30 u
“Zwermgebeuren in al zijn facetten” door Rik Aengeveld
In de Sjeiven Dörpel, Leeuwerikstraat 74, 3680 Aldeneik-Maaseik

Imkersbond Hasselt e.o.                                        donderdag 21 april om 19.30 u
“Varroa-vrij imkeren” door Georges Caubergs
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt

De Oeterbij Opoeteren                                                 vrijdag 22 april om 19.00 u
“Werkzaamheden aan de bijen het jaar door” door Jos Moors
In Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren                                
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De Verenigde Taxanders                                              zondag 24 april om 10.00 u 
“Biodiversiteit & drachtverbetering” door Louis van den Goor
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                    woensdag 27 april om 19.30 u
“Propolis: oogst & verwerking” door Roeland Vaes
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                        zaterdag 30 april om 9.30 u
“Koninginnenteelt & 1ste omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

L.I.B.-Agenda mei 2016
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                             vrijdag 6 mei om 19.00 u
“Eenvoudige koninginnenteelt” – Cursus beginners door Julien Driesen
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Heidebloem Lommel                vrijdag 6 mei om 20.00 u
“Werkzaamheden aan de bijen in juni & juli” door Claudio Cavaliere
In de Chirolokalen, Warande 1, 3920 Lommel

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                              zondag 8 mei om 9.30 u
“Koninginnenteelt & 2de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt            dinsdag 10 mei om 20.00 u
“Uitwisselen ervaringen van beginnende imkers” door Paul Van Herck
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

De Verenigde Taxanders                                            zaterdag 14 mei  om 14.00 u 
“Praktijk koninginnenteelt”- door Philip Duts
In de bijenhal van Philip Duts, Waterstraat 42, 3980 Tessenderlo  

Imkersbond Genk                                                      zaterdag 14 mei  om 13.30 u 
“Koninginnen invoeren”  door Claudio Cavaliere
In de bijenhal van Zwartberg, Marcel Habetslaan z/n., 3600 Zwartberg-Genk  
 
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                            zondag 15 mei om 9.30 u
“Koninginnenteelt & 3de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
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De Verenigde Taxanders                                               zondag 15 mei om 10.00 u 
“Slingeren & verzorgen van honing”- door Roeland Vaes
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt            dinsdag 17 mei om 20.00 u
“Eenvoudige koninginnenteelt – les 1” door Paul Van Herck
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                     woensdag 18 mei om 19.30 u
“Koninginnenteelt & 4de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Imkersbond Hasselt e.o.                                         donderdag 19 mei om 19.30 u
“Koninginnenteelt” door Julien Driesen
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt

De Oeterbij Opoeteren                                                   vrijdag 20 mei om 19.00 u
“Bijen & elektronica” door Jan Van Bogget
In Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren                                

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                           vrijdag 20 mei om 19.00 u
“Evaluatie & test” – Cursus beginners door Frans Daems
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen
   
De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                            vrijdag 20 mei om 20.00 u
“Koninginnenteelt” door Hubert Swinnen
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 
   
De Vlijtige Bestuivers Alken                                        zondag 22 mei om 10.00 u
“Praatcafé pastorale bijenteelt” door bestuur & leden
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken
   
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                     woensdag 25 mei om 19.30 u
“Koninginnenteelt & 5de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
   
De Verenigde Taxanders                                         donderdag 26 mei om 19.30 u 
“Noodzaak van bijenvolkopvolging” door Frans Daems
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo   

Sint-Ambrosius Bocholt                                                vrijdag 27 mei om 19.30 u
“Maken van een broedaflegger” door Jac Coolen
In het Biotechnicum - lokaal PVL, Kaulillerweg 3 , 3950 Bocholt
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Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt           zaterdag 28 mei om 14.00 u
“Eenvoudige koninginnenteelt – les 2” door Paul Van Herck
In de bijenhal van Paul Van Herck, Heesakkerstraat 94, 3900 Overpelt

De Verenigde Taxanders                                             zaterdag 28 mei om 14.00 u
“Demonstratie les - Afleggers maken” door Frans Daems
In de bijenhal van Frans Daems, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo  
 
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                            zondag 29 mei om 9.30 u
“Koninginnenteelt & 6de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

L.I.B.-Agenda juni 2016
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                       woensdag 1 juni om 19.30 u
“Koninginnenteelt & 7de omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
   
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                              zondag 5 juni om 9.30 u
“Koninginnenteelt & 8ste omlarving” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren  
 
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                       woensdag 8 juni om 19.30 u
“Honingverwerking” door Georges Caubergs
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Imkersbond Genk                                                      zaterdag 11 juni  om 13.30 u 
“Koninginnenbrij oogsten” door het bestuur
In de bijenhal van Jef Aerden, Beverstraat, 52, 3600 Genk
   
De Vlijtige Bestuivers Alken                                    woensdag 15 mei om 19.00 u
“Stuifmeel” door Michel Asperges
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken
   
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                     woensdag 15 juni om 19.30 u
“Was-verwerking” door Georges Caubergs
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Imkersbond Hasselt e.o.                                         donderdag 16 juni om 19.30 u
“Bijenplanten herkennen” door Geert Van de Kerkhof
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
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De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                            vrijdag 17 juni om 20.00 u
“Honingbehandeling” door Michel Asperges
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 
   
De Verenigde Taxanders                                               zondag 19 juni om 10.00 u 
“Bijenvolken na de zomerdracht”- door Erwin Hoebrechts
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo
   
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                     woensdag 22 juni om 18.30 u
“Varroa-bestrijding door totale broedafname - demonstratie” door Jos Hillen
In de bijenhal van Jos Hillen, Sonnisstraat 79, 3530 Helchteren

L.I.B. vzw activiteiten in de kijker

De L.I.B. organiseert bijna elke week van het jaar – via haar aangesloten 
verenigingen – één of meerdere activiteiten (zie agenda april, mei, juni). Daar-
enboven zijn er overkoepelende L.I.B.-samenkomsten die specifiek onze aan-
dacht verdienen. Noteer dus meteen de volgende data en organisaties in je 
agenda. 

 � Dag van de Eenhoorn op zondag 15/05/2016 in Herkenrode/Hasselt (hel-
pers kaarsenrollen gevraagd < aanmelden bij het L.I.B-secretariaat < zie 
colofon laatste bladzijde). 

 � Oogstfeest in Herkenrode/Hasselt op maandag 15/08/2016. 
 � Dag van het Eetbare landschap in Bokrijk op zondag 18/09/2016.

20ste plantenruil op zondag 17 april 2016

De Kempische Imkervereniging, sinds februari laatstleden voluit Kempische 
Imkervereniging Educatieve Bijenstand ‘op ’t Sonnis’ (kortweg K.I.E.B.S. vzw) 
organiseert voor de twintigste maal op rij een Plantenruil!
Op zondag 17 april – vanaf 13.00 uur – is iedereen hartelijk welkom op onze 
jubileumeditie in & om de St.-Jozefzaal, Sonnisstraat 137, B-3530 Helchteren. 
Traditiegetrouw zal er Limburgse vlaai & dito bier gesmaakt kunnen worden. 
De leuke namiddag wordt afgesloten met een tombola! Een activiteit als geen 
ander!
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De voorjaarshelmbloem

De bloemen van de voorjaarshelmbloem (Corydalis solida) zijn tussen de twee en 
de drie centimeter lang. Er zitten er wel tien aan één tros. Niets bijzonders zal u 
zeggen. Ware het niet dat de nectar van deze bloem enkel en alleen bereikbaar is 
voor insecten met een lange tong.

Bijen en hommels vissen in prin-
cipe dus achter het net Maar wie 
geen lange tong heeft, moet slim 
zijn en dat zijn aardhommels en 
… bijen! Aardhommels landen 
op de achterkant van een bloem, 
waar de zoete nectar verborgen 
zit en knagen relatief snel een 
gaatje in de purper-roze buis. 
Daarna stroomt de nectar er 
overvloedig uit. Daarna profiteren 
honingbijen van het ‘aardhom-
melwerk’ door de nieuw aange-
maakte nectar op te zuigen. Ze 
doen dat niet willekeurig, maar je 
ziet bijen echt zoeken naar de ge-
kraakte bloemetjes.

Aardhommels zijn beruchte in-
brekers. Ze doet het met nog veel 
meer voor haar onbereikbare nectarvoorraden, zoals die van diverse dovenetels, 
hondsdraf, rode klaver, vogelwikke, vlasbekje en het zeepkruid. Het lijkt onvoordelig 
voor deze planten om zo van hun nectar beroofd te worden. 
Toch hebben de eerder geciteerde planten er voordeel van. Deze bloemen heb-
ben minder nectar weg te geven. Met als gevolg, dat legale bloembezoekers naar 
andere voorjaarshelmbloemen verhuizen en meer bloemen moeten bezoeken om 
aan dezelfde hoeveelheid nectar te geraken. Zo raken ze meeldraden en stempels 
en zorgen voor de nodige bevruchting!

Albert Vandijck
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Wintervoeding bestellen!

Beste collega’s,
Zoals elk jaar wil ik ook dit jaar weer zorgen voor wintervoeding voor onze bijen. 
De kostprijs is minder dan verleden jaar, namelijk € 0,71 per kg bij een minimum 
afname van 8.000 kg. Indien wij de 12.500 kg afname halen is het € 0,64 per kg. Let 
wel dit is enkelvoudige suiker, gewonnen uit graan (tarwe), dus geen bietensuiker.
De levering zal gebeuren met een tankwagen en elke afnemer krijgt zijn persoon-
lijke factuur bij de afname, er is geen minimumafname maar voor kleine hoeveelhe-
den overleg je beter met een collega uit je buurt.
Deze suikersiroop is af te halen in kannen of kruiken met een opening van minstens 
5 cm. Indien mogelijk gelieve per imkerafdeling de bestelling samen te brengen en 
dan aan mij te bezorgen zodat wij weten of de 12500 kg gehaald wordt.

Bestellen 
Kan via e-mail  hubert_seevens@telenet.be ten laatste op 15 april 2016. De le-
vering zal waarschijnlijk eind april of begin mei plaatsvinden en wordt bij mij thuis 
gelost: Jonkherenbos 20, B-3740 Bilzen.
Nog vragen? 
Tel. 089/416323  of 0474/ 334015.
Samenstelling van de siroop
Droge stof  74-76  % - B R I  X – Waarde 74,5-75,7 - Fructose  13-18,5 % - Glucose 
19-26 % - Maltose  42-48 % - Maltotriose 5-15 %.

Vriendelijke imkersgroeten, Hubert Seevens.

Hubert Seevens
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Eenogige drone & bijenogen …

Drones met slechts één camera kunnen ook diepte waarnemen. Dit dankzij een 
nieuwe theorie, ontwikkeld door Guido de Croon van het Micro Air Vehicle Labora-
tory van de TU Delft. Bron: Bioinspiration & Biomimetics.
Croon ontdekte dat drones die een object naderen met een op insecten geïnspi-
reerde kijk- en beweegstrategie, op zekere afstand van dit object instabiel worden. 

‘Met een enkele camera kunnen drones de 
optische stroom gebruiken om te landen; bij-
en doen dit met hun facetogen ook. Als bijen 
recht naar beneden toe landen, houden ze 
de expansie van het beeld constant. Hierdoor 
krijg je automatisch dat hoe lager je komt, 
hoe langzamer je gaat. Maar bij drones bleek 
dat deze altijd instabiel werden als ze bijna 
op de grond waren: ze bleven dan op en neer 
gaan.’
Het probleem dat zich voordoet – oscillatie – 
blijkt tegelijk de oplossing van het probleem, 
legt Croon uit: ‘Het op en neer gaan is een 
gevolg van de drone die niet snel genoeg kan 
compenseren. De instabiliteit, de oscillatie 
die hierbij ontstaat, kan de drone echter ge-
bruiken om te berekenen hoever hij zich nog 
van de grond bevindt.’

Dat doet de drone met wiskundige formules die Croon heeft uitgewerkt. De theorie 
van Croon, die onlangs werd gepubliceerd, maakt het mogelijk om nog kleinere 
drones te ontwikkelen. Momenteel gebruiken kleine drones namelijk een sonar om 
hun afstand tot andere objecten te bepalen, maar Croons theorie maakt dit instru-
ment overbodig.
De theorie, die ook al in de praktijk met drones is getest, levert wellicht ook inzicht 
in hoe bijen hun facetogen gebruiken om te landen. Croon: ‘Het grappige is dat 
het meestal andersom is: wetenschappers in de robotica proberen bevindingen 
van biologen toe te passen in hun ontwerpen, maar nu levert mijn theorie dus een 
hypothese voor de biologie op.’

Albert Vandijck
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Dat bijen het niet gemakkelijk hebben, is ondertus-
sen overduidelijk. De oorzaak is niet eenduidig aan 
te wijzen. De toepassing van pesticiden – vooral de 
zogenaamde neonicotinoïden – speelt wellicht een 
rol. Daarnaast zijn er de Varroa-mijten die bijenvolken 
verzwakken; werksters zijn kleiner, vatbaarder voor 
ziektes en leven minder lang. Bovendien verspreiden 
deze mijten potentieel dodelijke virussen in bijenko-
lonies.
Maar men is er ook steeds meer van overtuigd dat 
het verlies aan biodiversiteit eveneens een grote rol 
speelt. De aanleg van grote monoculturen, de uit-
breiding van steden en het verdwijnen van schrale 
graslanden zorgt ervoor dat de diversiteit van bloei-
ende planten met rasse schreden achteruit gaat. Een 
normale bijenkolonie zou per jaar ongeveer 30 tot 40 
kilogram stuifmeel moeten verzamelen. Uit een on-

derzoek dat momenteel in Lieteberg uitgevoerd wordt i.s.m. een 12-tal imkers in 
Limburg blijkt nu al dat deze hoeveelheid bijlange niet gehaald wordt.
Het is dus nuttig om het foerageergedrag van honingbijen in kaart te brengen en er 
is al onderzoek verricht. Een eerste vereiste daarvoor is een zo accuraat mogelijk 
beeld van het aantal ‘haalbijen’ die nectar en stuifmeel verzamelen. 
Educatief medewerker in Lieteberg, Peter Berx, startte een crowdfunded onder-
zoeksproject:  “We vragen ons af hoe veel bijen de kast verlaten en hoeveel ze 
wegen bij het uitvliegen en binnenkomen.” Om één bijenkast met de nodige appara-
tuur uit te rusten zijn zopas de nodige middelen via een crowdfunding campagne 
verzameld.
Peter zal nu zijn een onderzoek in Lieteberg kunnen starten naar hetgeen bijen 
binnen brengen in een volk, waarvoor ze het gebruiken: “Welk deel gaat naar het 
broed (de larven), wat eten de volwassen bijen zelf op en wat wordt gebruikt als 
wintervoorraad? Om hier een idee van te krijgen, kunnen we de kast voorzien van 
sensoren voor temperatuur, zuurstof en CO2. Op die manier wordt getracht een 
beeld te vormen hoe groot het broed is, hoeveel energie er wordt verbruikt en wat 
het aandeel volwassen bijen is.” 

Crowdfunded project maakt onderzoek 
naar voedselverbruik in bijenvolk mogelijk

Raymond Lambie
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Alles voor de imkers
Alle materialen, kasten, was, slingers, rijpers, voeders, potten, enz.
Tevens alle bijenproducten

Openingsuren
Woensdag - Donderdag - Vrijdag - Zaterdag van 900 tot 18.00 uur. 
Zondag, maandag & dinsdag gesloten. Afspraak op tel. 0473/396145  

www.devlijtigebij.be 
Ons adres: Claes Michel
O.L.Vrouwstraat 115, 
3550 Heusden Zolder 

Imkermaterialen Geller 
Broicher Straße 229, DL-52146 Würselen-Euchen

600 glazen 500 gr incl. deksel/karton              per stuk  0,27 euro
Originele Segeberger kunststofkast, dak en bodem             16,80 euro
Simplex houtenkast:1 bodem, 2 broedb.,1 honingz.,1deksel         95,50 euro
Ramen DN of Zander bedraad per stuk          0,84 euro
Ramen simplex in delen per stuk  0,49 euro                 opgedraad 0,79 euro
Waswafels 1ste kwaliteit vanaf 20 kg     per kilogram    9,40 euro
Varrox verdamper/azijnzuur/oxaalzuur/pollen/honinglikeur/mede/honingcreme
Bijenwas pastillen 100% zuiver vanaf 25 kg   per kg    8,20 euro
Honingzeep 100gr in folie verpakt 78 stuks   per stuk 0,49 euro
Honingdoppelbaren 100 gr vanaf        0,77euro
Edelbonbons 100gr vanaf                    0,68 euro
Gunstprijs:shampoo,mede,honingbonbons,koninginnebrij.
De goedkoopste zaak in de Benelux 

Telefoon 0049/240574455 of mail info@bienenzuchtbedarf-geller.de 
GSM 0049/1716274455 – website www.bienenzuchtbedarf-geller.de
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L.I.B.-Werkgroepen
Bestuiving 
Hubert Swinnen  Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden, 011/684614 

Bibliotheek
Johan Cardinaels Boonskuilstraat 3, 3910 Neerpelt, 011/643993

Bijenweide
Rik Bosmans  Weerterweg 125, 3950 Bocholt, 089/464114
Albert Reynaers  Hoogveldstraat 56, 3600 Genk, 089/362407

Educatieve bijenstanden
֍ Nieuwenhoven Hubert Swinnen , Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden,   
   011/684614
֍ Kempische Imkervereniging Educatieve Bijenstand op ’t Sonnis 
    (K.I.E.B.S. vzw) Albert Vandijck, Heerstraat 2, 3530 Helchteren,    
   0498/082055

Experimentele bijenstand
Frans Daems  Abdijsite Herkenrode, 3500 Hasselt, 013/663648

Gezondheidsdienst
Ghislain Louis  Kleistraat 20, 3730 Hoeselt, 0474/321351

Juridische werkgroep
Bart Meulemans guanxi@pandora.be 0485/923621

Kwartaalblad 
Raymond Lambie Gijzenveldstraat 43, 3690 Zutendaal, 0476/632941
Albert Vandijck  Eynderweg 14, 3530 Helchteren, 0498/082055

Materiaalmeester
Roger Warson  Oude Baan 616, 3630 Maasmechelen, 089/760766

Scholingsorganisator
Frans Daems  Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest, 013/663648

Selectiewerkgroep
Hubert Seevens  Jonkherenbos 20, 3740 Bilzen, 089/416323 



Bestuur & Afdelingen Limburgse Imkerbond vzw

Erevoorzitter   Frans Daems, Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest 
   013/663648  frans.daems@skynet.be

Voorzitter  Ghislain Louis, Kleistraat 20, 3730 Hoeselt
   0474/321351   ghislain.louis@telenet.be

Ondervoorzitter Dirk Awouters, Hechtelsebaan 30, 3941 Eksel
   011/736946   dirkensonja.awouters@telenet.be

Secretaris  Cyril Rubens, Dorpsstraat 53, 3545 Zelem
   013/442921  cyril.rubens@skynet.be

Penningmeester Roger Swinnen, Meldertsebaan 53, 3560 Lummen
   013/335464  roger.swinnen01@telenet.be

Rekening LIB vzw: IBAN BE80 9799 4788 1577 – BIC ARSPBE22

301 De Vlijtige Bestuivers, Alken   Antoine Maes 0483/048658      maes.antoine1@telenet.be

303 De Klaverbie, Lummen  Roger Swinnen 013/335464        roger.swinnen01@telenet.be

304 De Zonnebie, Bilzen  Pierre Reyskens 089/501973        robbymoors@hotmail.com

305 Sint-Ambrosius, Bocholt  Jos Versleegers 089/473755        jos.versleegers@skynet.be

307 Bieëntelersbond, Diepenbeek Hubert Seevens 0474/334015      hubert_seevens@telenet.be

310 Sint-Ambrosius, Geistingen  Willy Smeets 0472/598741      mathea_c@hotmail.com

311 Koninklijke Imkersbond, Genk Rudi Hansen  089/359931

313 Imkersbond, Hasselt  Diana Elens  011/254639        dianaelens@live.be

314 De Heikneuters, Hechtel   Willy Drees  011/733757        willy.drees@pandora.be

316 K.I.E.B.S. vzw, Houthalen-Helchteren Albert Vandijck 0498/082055      albertvandijck@hotmail.com

317 Sint-Ambrosius, Hamont   Jaak Hendrikx 011/448758        hendrikxjaak@hotmail.com

318 Bieënbond, Leopoldsburg  Jos Tormans 011/345240

320 De Heidebloem, Lommel   Jos Nijs  011/542675        jozef.nijs@telenet.be

322 De Maasbie, Maasmechelen   Roger Warson 089/760766        roger.warson40@gmail.com

325 De Oeterbij, Opoeteren  Jos Moors  089/658316        moorsjos@telenet.be

326 t Kempisch Bieken, Oostham  Jos Camps   013/668428        jozef.camps@skynet.be 

328 Sint-Ambr.Pelterbieënhallen, Overpelt Frans Mertens 011/641740        mertensfrans53@gmail.com

329 De Bieëntelers, Sint-Truiden   Hubert Swinnen  011/684614        fb081297@skynet.be

330 De Verenigde Taxanders, Tessenderlo  Philip Duts  0475/627987      voorzitter@taxanders.be 

331 De Honingimkers, Tongeren  Hubert Aerts 012/452322        hubertus.aerts@scarlet.be

334 De Heidebloem, Zonhoven  Lieve Op De Beeck 011/818966        viper@skynet.be

335 Lieteberg, Zutendaal   Wim Tollenaers 0474/242722      tollenaerswim@gmail.com


