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Diploma-uitreiking beginnend imker 
te Nieuwenhoven

Tweejaarlijks wordt er in Sint-Truiden een cursus “beginnend imker” georganiseerd 
door de  Limburgse Imkersbond. Deze cursus bestaat uit een 10-tal lessen. Ook 
worden er telkens 5 praktijklessen gegeven in de educatieve bijenhal te Nieuwen-
hoven. Vaak wordt er gezegd “imkers, een uitstervend ras”, maar dat is niet meer 
het geval. 
Steeds meer jonge mensen interesseren zich in het houden van bijen. In de Ko-
ninklijke Imkersbond van Sint-Truiden en omstreken werd een verjonging van 20% 
vastgesteld. Ook opvallend is dat de dames goed vertegenwoordigd zijn vandaag 
de dag.

Dit jaar namen 22 cursisten deel aan het examen en met trots melden we dat deze 
allemaal met glans geslaagd zijn. Op zaterdag 14 november 2015 ontvingen zij hun 
diploma te Nieuwenhoven. Bij deze willen wij hen proficiat wensen en eveneens 
wensen wij hen veel imkerplezier en honing in de eerstkomende  jaren.
Bijen zijn van essentieel belang in Haspengouw voor de fruitteelt. Door het stijgend 
aantal imkers kan er beter voldaan worden aan de vraag naar bestuiving. Bij deze 
willen we ook Hubert Swinnen, de voorzitter van de Koninklijke Imkersbond van 
Sint-Truiden en omstreken bedanken voor zijn inzet en de goede organisatie van 
deze cursus.

Hubert Swinnen
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Gewijzigde voorwaarden groenbedekking 
als vergroening

Om te voldoen aan de vergroening van het Europees landbouwbeleid moeten land-
bouwers met meer dan 15 hectare bouwland op vijf procent daarvan extra aan-
dacht hebben voor de biodiversiteit. Landbouwers kunnen het zogenaamde ‘ecolo-
gisch aandachtsgebied’ invullen op erg verschillende wijze, bijvoorbeeld braakland, 
houtkanten, bufferstroken, stikstofbindende gewassen of boslandbouw. In de prak-
tijk zijn “groen-bedekkers” de populairste keuze. Dat mag dan als een eenvoudige 
invulling van de vergroeningseis klinken, in de praktijk zijn er een rist voorwaarden 
aan verbonden.

De Vlaamse landbouwadministratie preciseert die voorwaarden nadat de Europese 
Commissie één en ander verduidelijkte. Hoewel groenbedekking een lage wegings-
factor (0,3) toebedeeld kreeg, is het toch de populairste maatregel onder Vlaamse 
landbouwers om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’. 
Gelet op de populariteit van de maatregel groenbedekking komt het goed van pas 
dat het Departement Landbouw en Visserij de voorwaarden preciseert. De Euro-
pese Commissie heeft haar oorspronkelijke visie wat bijgesteld zodat landbouwers 
meer vrijheid krijgen in de uitbating van hun areaal groen-bedekkers. Zo kan een 
groenbedekker voortaan ook tijdens de aanhoudingsperiode geoogst worden. Het 
stootte op onbegrip dat Brussel de oogstperiode van een gras-groenbedekker be-
perkte.

Albert Vandijck
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Nu wordt de regel van het gezond verstand toegepast, namelijk dat de oogst de 
doelstelling van de groenbedekker niet in de weg mag staan. Oogsten kan dus op 
voorwaarde dat het gewas voldoende ontwikkeld is om een oogst-baar product op 
te leveren. De groenbedekker moet dan ook tijdig zijn ingezaaid na een vroege 
oogst van de hoofdteelt. De Commissie houdt immers vast aan 1 oktober als dead-
line hoewel er vanuit Vlaanderen voor meer flexibiliteit geijverd werd. 

Daarenboven moet het gewas zich na 
het oogsten voldoende kunnen herstel-
len zodat het nutriënten blijft opnemen 
en blijft zorgen voor bedekking van de 
bodem. Om een kwaliteitsvolle (gras)
snede van een groenbedekker te kun-
nen oogsten, moet er bemest worden. 
Op den duur had de Europese Com-
missie ook daar oren naar. Bemesting 
vóór de oogst van de groenbedekker 
kan dus, zij het wel maar na afloop 
van de verplichte aanhoudingsperiode 
en voor zover dit gebeurt binnen de 
grenzen van de mestwetgeving. Door 
het aanbrengen van nutriënten kan de 
kwaliteit van de snede nog een extra 
boost krijgen. Het afgelopen jaar heb-
ben landbouwers kunnen wennen aan 
de vereiste dat de groenbedekker een mengsel van minstens twee gewassen moet 
zijn. In de praktijk werden combinaties gemaakt van onder meer gele mosterd 
(foto), bladrammenas, Japanse haver en zonnebloemen. 
Ook een mogelijkheid is gras zaaien onder het hoofdgewas. Herbiciden toepassen 
is nog altijd niet toegelaten, behalve als gras de hoofdcomponent is van het meng-
sel. 
Na de minimale aanhoudingsperiode en voor het inwerken van de groenbedek-
ker mag gras doodgespoten worden zodat het de volgteelt niet bemoeilijkt. In alle 
groen-bedekkers is maaien of klepelen tijdens de aanhoudingsperiode toegelaten 
om zaadvorming te voorkomen en voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt. 
Anders zouden ook kruisbloemigen zoals gele mosterd en bladrammenas weer de 
kop kunnen opsteken in het volggewas.
Meer info: informatiefiche ‘Vergroening – Ecologisch aandachtsgebied’. 
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4de Symposium & Honingkeuring 
Lieteberg succesvol

Zowat 55 waren aanwezig op het 4de imkersymposium in het Bezoekerscentrum 
Lieteberg met twee interessante lezingen. Het herfstsymposium voor imkers in Lie-
teberg ging dit jaar gepaard met een internationale honingkeuring. De prachtige 
zomer zorgde ervoor dat heel wat imkers veel en mooie honing konden oogsten. 
Behalve een goede voorjaarsho-
ningoogst was ook de zomeroogst 
voortreffelijk geweest. Links en 
rechts werd er ook wat heidehoning 
gewonnen! 
Naast honingsoorten mochten er 
ook wasfiguren, was-blokken, zelf 
gegoten kunstraat, mede, raatho-
ning en honingcake aangeboden 
worden ter keuring. Een buiten-
landse jury beoordeelde de binnen-
gebrachte stalen. De conclusie van 
de jury was unaniem: “Limburgse imkers verzorgen hun honingproductie zeer goed 
en leveren topproducten af!”. Bijna 1 op 3 stalen kreeg dan ook een 10 of de klasse 
uitmuntend toegewezen. De deelnemers aan de honingkeuring kregen een prach-
tig certificaat en mochten deelnemen aan een tombola met een mooie prijzenpot 
als beloning voor hun moeite. 
Tenslotte werden ook de diploma’s uitgereikt aan een 40-tal cursisten “Beginnend 

imker” en een 25-tal aan 
geslaagde deelnemers 
aan de cursus “Gevorderd 
imker”. Op de foto 4 Lim-
burgse imkers met van de 
beste honing van Limburg: 
v.l.n.r. Jos Kerkhofs, André 
Veltjen, Albert Vandijck en 
Benny Franssen.
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In memoriam

Joseph (Jos) HOLSTEYNS
Echtgenoot van mevrouw Annie Jardin

Hij werd geboren te Hasselt op 26 augustus 1947 en is overleden te Hasselt op 
25 december 2015. 
Voorzitter van de Imkersbond van Hasselt en Omstreken. Lid van Herkenrode 
vzw.
Het bestuur en leden van de Imkersbond van Hasselt en Omstreken bieden 
aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen hun blijken van medeleven aan.
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Honing zou allergische reacties kunnen 
veroorzaken

Hoe een persoon zal reageren op bepaalde voedingsbestanddelen is onvoorspel-
baar. In principe zijn alle allergische symptomen mogelijk, afzonderlijk of in com-
binatie: darmkrampen, diarree, eczeem, migraine, netelkoorts, enz. Vrijwel elke 
voedingsstof kan allergische reacties veroorzaken. In honing zit stuifmeel, en als je 
honing uit je eigen omgeving eet, krijg je stuifmeel uit je leefomgeving binnen. Dat is 
een wetenschappelijke strategie tegen allergie: door er van te eten, kan de allergie 
verminderen. Nu blijkt echter dat er ook mensen zijn die na het eten van honing al-
lergische klachten kunnen krijgen!  Voedselallergieën zijn niet makkelijk op te spo-
ren. De mogelijke allergenen in de meeste voedingsstoffen zijn nog onvoldoende 
gekend om ze via de bestaande technieken op te sporen. Er zijn ook bijkomende 
moeilijkheden. Soms reageren mensen lang nadat ze iets gegeten hebben zodat 
het verband tussen het voedsel en de reactie erop niet altijd duidelijk is. Bovendien 
zijn niet alle reacties echt allergisch. Voedingsbestanddelen die kleurstoffen of be-
waarmiddelen bevatten kunnen namelijk pseudo allergische reacties veroorzaken. 
In dat geval spreken we over voedselintolerantie. De werking ervan is echter niet 
gekend. Tot slot is het mogelijk dat iemand een onjuist verband legt tussen een 
lichamelijke reactie en iets wat hij gegeten of gedronken heeft, bv omdat hij het niet 
lekker vond. Allergie is een ontsporing van 
de immuniteit. De immuniteit ziet bepaalde 
stoffen als lichaamsvreemd terwijl ze dat 
niet zijn.

Honing
Onlangs gaf een imker enkele vrienden een 
potje echte zomerhoning. Groot was onze 
verbazing toen we vernamen dat één van 
deze mensen, telkens na het eten van deze 
honing, een allergische reactie kreeg. Een allergie aan honing zou - volgens onze 
mening - te wijten kunnen zijn aan allergenen die afkomstig zijn van de aanwezige 
pollen in de honing. Naast pollen kan ook propolis – in honing – voor een aantal 
mensen een boosdoener zijn. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en gaan we er nog 
steeds van uit dat het enkelingen zijn die - spijtig genoeg - getroffen worden door 
allergische reacties bij het eten van honing en andere (h)eerlijke bijenproducten!

Albert Vandijck
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Gaspeldoorn bloeit in de winter

Raar maar waar, in de afgelopen herfst- en de lopende winterperiode bloeide er het 
een en het ander. Vermits de samenhang tussen bloeiende planten en bestuivende 
insecten onlosmakelijk verbonden is, waren er dus ook bijen en andere insecten op 
de afspraak. Of de opwarming van de aarde in actie …. 
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat je een bloei-
ende brem aantreft in het midden van de winter? De kans is echter groot dat je met 
een gaspeldoorn te doen hebt! Alle planten zitten dus toch niet mis.
Toch is de gaspeldoorn (Ulex Europaeus Linnaeus) geen familie van de brem. Sa-
men met de Franse overheersing kwam ook de gaspeldoorn in onze Lage Landen 
terecht.

Ondanks de vrieskou (na strenge winters sterft de gaspeldoorn boven de grond af) 
is hij onze contreien niet meer weg te denken! 

Net als de brem is de gaspel-
doorn helemaal op droogte inge-
steld. Nectar- en pollenwaarde 
telkens 3.
Bladeren heeft hij niet. Het blad-
groen – en dus de stofwisselings-
functie – zit in de stengels. De 
huidmondjes zitten in geultjes en 
om het regenwater tegen te hou-
den, zijn die afgeschermd met 
haartjes. De bladeren zijn ge-
groeid tot fikse doornen. De struik 
wordt tussen de 1,5 en 2 meter 
hoog en groeit of zijn leven er van 
afhangt. Omwille van die gretige 
groei zet je de gaspeldoorn best 
achteraan in de border, op een 
plek waar je niet alle dagen pas-
seert. Zijn stekels indachtig ….

Albert Vandijck
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L.I.B.-Agenda januari 2016
Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt       dinsdag 12 januari om 20.00 u
“Hare majesteit de koningin” door Dirk Bollen
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.        vrijdag 15 januari om 19.00 u
“Nut v/d bijen – ontwikkeling v/e bijenvolk” – Cursus beginners door Frans Daems
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Oeterbij Opoeteren                                             vrijdag 15 januari om 19.00 u
“Werken met bijenwas” door Raoul Goossens
In het Imkerslokaal, Hoeveweg 145, 3650 Dilsen-Stokkem

De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                      vrijdag 15 januari om 20.00 u
“De kleine kastkever” door Roeland Vaes
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 

De Klaverbie Lummen                                             zondag 17 januari om 10.00 u
“Varroa-arm imkeren” door Georges Caubergs
In Ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

De Honingimkers Tongeren                                woensdag 20 januari om 19.30 u
“Bedrijfsmethode” door Frans Daems
In de Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, 3770 Val-Meer – Riemst 

De Zonnebie Bilzen                                            donderdag 21 januari om 19.30 u
“Observatie van een bijenkolonie” door Rik Aengeveld
In Imkerlokaal De Kieleberg, Twaalfbunderweg 20, 3740 Bilzen

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.        vrijdag 22 januari om 19.30 u 
“De bij en de huidige problematiek” door Erwin Hoebrechts
In De Roepsteen, Kerkplein z/n., 3530 Helchteren

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.        vrijdag 29 januari om 19.00 u
“Anatomie van de bij” – Cursus beginners door Dirk Bollen
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Verenigde Taxanders                                          zondag 31 januari om 10.00 u 
“Begeleiden van een bijenvolk” door Julien Driesen
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo
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L.I.B.-Agenda februari 2016
Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt          vrijdag 5 februari om 14.00 u
“Was smelten & was-wafels gieten” door Jan Weckx
Bijenhal Weckx, Houtmolenstraat 39, 3900 Overpelt

Sint-Ambrosius Hamont                                           vrijdag 5 februari om 20.00 u
“De zwarte bij” door Dylan Elen
In De Burg, Burg 34, 3930 Hamont

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.      zaterdag 6 februari om 14.00 u
“Bijenvoeding” door Benny Franssens
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt        dinsdag 9 februari om 20.00 u
“Uitwinteren bijenvolken” door Erwin Hoebrechts
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

Imkersbond Genk                dinsdag 9 februari om 20.00 u
“Bijenproducten” door Jos Moors
In De Kastert, Kastertstraat, 3600 Kolderbos-Genk 

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.       vrijdag 12 februari om 19.00 u
“Bijenteeltmaterialen” – Cursus beginners door Albert Reynaers
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Oeterbij Opoeteren                                            vrijdag 12 februari om 19.00 u
“De kleine kastkever” door Rik Aengeveld
In Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren                                

De Vlijtige Bestuivers Alken                                  zondag 14 februari om 10.00 u
“Imkeren met broedbeperking” door Georges Caubergs
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken

De Verenigde Taxanders                                        zondag 14 februari om 10.00 u 
“Uitwinteren & reizen met bijen” door Frans Daems
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

Sint-Ambrosius Bocholt                                    woensdag 17 februari om 13.00 u
“Was-wafels gieten & ramen draden met mal” door Feel Colaers
Bijenhal Colaers, Lindeveld 40, 3990 Linde-Peer
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Bieëntelersbond van Diepenbeek e.o.            donderdag 18 februari om 19.30 u
“Varroa-behandelingsmethodes” door Jos Moors
In Imkerlokaal De Kieleberg, Twaalfbunderweg 20, 3740 Bilzen

Imkersbond Hasselt e.o.                                  donderdag 18 februari om 19.30 u
“Honing of suiker” door Gaby Lormans
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, B-3500 Hasselt

L.I.B vzw                                                                 vrijdag 19 februari  om 19.00 u                                                      
“Algemene Vergadering” door het bestuur – enkel op uitnodiging toegankelijk
In Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22 a, 3530 Houthalen-Helchteren

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.       vrijdag 19 februari om 19.30 u 
“Stuifmeel” door Michel Asperges
In De Roepsteen, Kerkplein z/n., 3530 Helchteren

De Honingimkers Tongeren                                   zondag 21 februari om 14.00 u
“Hoe omgaan met bijenwas” door Hubert Aerts
In lokaal Riemst, Iers Kruisstraat 77, 3770 Vlijtingen-Riemst 

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.       vrijdag 26 februari om 19.00 u
“Reizen met bijen” – Cursus beginners door Stefan Thewissen
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                     vrijdag 26 februari om 20.00 u
“Kasten klaarmaken & was insmelten” door Hubert Swinnen
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 

De Klaverbie Lummen                                           zondag 28 februari om 10.00 u
“Bedrijfsmethode” door Frans Daems
In Ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 

L.I.B.-Agenda maart 2016
Sint-Ambrosius Bocholt                                        woensdag 2 maart om 19.30 u
“Bedrijfsmethode & voorjaarsinspectie” door Frans Daems
In lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt

De Verenigde Taxanders                                        donderdag 3 maart om 19.30 u 
“Praatavond – Start van het bijenseizoen” door Frans Daems
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo
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Sint-Ambrosius Hamont                                              vrijdag 4 maart om 19.00 u
“Bijen houden het jaarrond” door Julien Driesen
In De Burg, Burg 34, 3930 Hamont

De Maasbie Maasmechelen                                         vrijdag 4 maart om 19.30 u
“Zwermbeheersing” door Frans Daems
In Kapel Heikant, Oude Baan 598 b, 3630 Opgrimbie-Maasmechelen

Bijenbond Leopoldsburg                                             vrijdag 4 maart om 20.00 u
“Honingmede” door Erwin Hoebrechts 
In het Buurthuis, Heidestraat 65, 3971 Leopoldsburg

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.             zondag 6 maart om 9.30 u
“Nosema & onderzoek ter zake” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.          vrijdag 11 maart om 19.00 u
“Zwermen & zwermbeheersing” – Cursus beginners door Paul Van Herck
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt         dinsdag 15 maart om 20.00 u
“Lezen van windels” door Michel Asperges
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

De Honingimkers Tongeren                                 woensdag 16 maart om 19.30 u
“Wat is nosema & hoe behandelen” door Hubert Aerts
In de Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, 3770 Val-Meer – Riemst

De Zonnebie Bilzen                                             donderdag 17 maart om 19.30 u
“Begeleiding van een bijenvolk gedurende het jaar” door Julien Driesen
In Imkerlokaal De Kieleberg, Twaalfbunderweg 20, 3740 Bilzen

Sint-Ambrosius Geistingen                                donderdag 17 maart om 19.30 u
“Wat is nosema & onderzoek” door Jos Moors
In de Sjeiven Dörpel, Leeuwerikstraat 74, 3680 Aldeneik-Maaseik

Imkersbond Hasselt e.o.                                     donderdag 17 maart om 19.30 u
“De zwarte bij” door Dylan Elen
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, B-3500 Hasselt

De Verenigde Taxanders Tessenderlo                donderdag 17 maart om 19.30 u
“TwinOxide, de weg naar gezonde bijen? ” door Christophe Lemmens 
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo
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Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.          vrijdag 18 maart om 19.30 u 
“Bedrijfsmethode” door Frans Daems
In De Roepsteen, Kerkplein z/n., 3530 Helchteren

De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                        vrijdag 18 maart om 20.00 u
“Reizen met bijen” door Roeland Vaes
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.         zondag 20 maart om 10.00 u
“Fruitteelt voor onze bijen & snoeidemo” door Jos Kerkhofs
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

De Verenigde Taxanders                                           zondag 20 maart om 13.00 u 
“40ste Plantenruil”- meer info leest u in deze editie
In en om C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

De Vlijtige Bestuivers Alken                                     zondag 20 maart om 10.00 u
“Praatcafé – Pastorale bijenteelt” door Bestuur & Leden
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken

Imkersbond Genk                 dinsdag 22 maart om 20.00 u
“Nosema-onderzoek ” door Claudio Cavaliere
In De Kastert, Kastertstraat, 3600 Kolderbos-Genk

De Oeterbij Opoeteren                                               vrijdag 25 maart om 19.00 u
“Nosema, een sluipende bijenziekte” door Jos Moors
In Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren                                

Kempische Imkersvereniging Houth.-Helcht.          vrijdag 25 maart om 19.00 u
“Bijenproducten: een overzicht” – Cursus beginners door Kris Vanstraelen
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

L.I.B vzw                                                                  maandag 28 maart  om 8.00 u                                                      
“58ste Internationale Bijenmarkt” 
In het Technisch Instituut Don Bosco, Don Boscostraat 4-6, 3530 Helchteren

Sint-Ambrosius Bocholt                                      woensdag 30 maart om 19.30 u
“Zwermbeheersing” door Paul Van Herck
In lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt
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40ste bloemen- en plantenruil op 20 maart 2016

De lente is in aantocht en onze handen jeuken om weer aan de slag te gaan in de 
tuin. Dit is de geschikte dag om ook in uw tuin aan vernieuwing te doen. Breng plan-

ten, bomen, struiken, kruiden en zaden 
mee. Vanaf 13.00 uur kan je het ruilma-
teriaal aanvoeren, je standplaats is gratis 
en er is een prijs voor elke ruiler. Er is 
eveneens de mogelijkheid om bloemen-
zaadmengsels aan te kopen voor onze 
bijen, en een gratis tombola. Elke bezoe-
ker krijgt een madeliefje (Bellis perennis) 
gratis (zolang de voorraad strekt). Dit 
plantje levert nectar en pollen voor onze 
bijen en doet het goed zowel in bloem-
potten als in volle grond. Aangezien het 

winterhard is heb je er jaren plezier van. Van harte welkom bij een glaasje mede en 
een stukje taart op zondag 20 maart 2016 aan de molen, Molenstraat 2c, B-3980 
Tessenderlo. De Verenigde Taxanders Tessenderlo-www.taxanders.be

Anja Boons

L.I.B. vzw activiteiten in de kijker in 2016

De L.I.B. organiseert wel bijna elke week van het jaar – via haar aangeslo-
ten verenigingen – één of meerdere activiteiten (zie agenda januari-februari-
maart). Daarenboven zijn er overkoepelende L.I.B.-samenkomsten die spe-
cifiek onze aandacht verdienen. Noteer dus meteen de volgende data en 
organisaties in je agenda. 
Bijenmarkt op maandag 28/03/2016 – Dag van de Eenhoorn op zondag 
15/05/2016 in Herkenrode/Hasselt (helpers kaarsenrollen gevraagd < aan-
melden bij het L.I.B-secretariaat < zie colofon laatste bladzijde) – Oogstfeest 
in Herkenrode/Hasselt op maandag 15/08/2016 – Dag van het Eetbare land-
schap in Bokrijk op zondag 18/09/2016. 

Albert Vandijck
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Bloemzaad bestellen voor 21 maart

Jaarlijks wordt door de Commissie Bijenweide van de L.I.B. bloemenmengsels ver-
deeld. Het Brandenburgermengsel is voor zandgronden. Het Tübingermengsel is 
meer geschikt voor zwaardere gronden. Reken op 7 kg/ha. De bestelde zaden kun-
nen afgehaald worden op de jaarlijkse bijenmarkt van maandag 28 maart in Helch-
teren. Gelieve tijdig te bestellen door een mail te sturen naar roger.swinnen01@te-
lenet.be en insgelijks te betalen op rekening IBAN BE80 9799 4788 1577 van L.I.B. 
vzw (voor 21 maart 2016). Zeker vermel-
den: het soort bloemzaad en gewicht van 
elke soort. Op de bijenmarkt kan je uiter-
aard ook nog zaden aankopen! 
Verkoopprijzen bloemzaden op de bijen-
markt in Helchteren
֍  Tübingermengsel 10,00 euro/kg 
֍  Brandenburgermengsel 13,00 euro/kg 
֍  Phacelia 8,50 euro/kg (foto) 
֍  Mosterd 2,50 euro/kg 
֍  Bladrammenas 4,50 euro/kg 
֍  Koolzaad 4,50 euro/kg.

Albert Vandijck

58ste Bijenmarkt L.I.B. vzw 
in Helchteren op 28 maart

De Limburgse Imkersbond vzw is op maandag 28 maart aan de 58e editie van 
haar Bijenmarkt toe. Dit internationale imkertreffen, dat naar aloude traditie door-
gaat in het Don Bosco Instituut, Don Boscostraat 6, B-3530 Helchteren, brengt 
vele honderden imkers uit de Lage Landen samen tussen 8.00 en 12.30 uur!
Deze bijenmarkt is het trefpunt voor de imkerij. Bijenteeltzaken worden bespro-
ken tussen de te koop aangeboden imkermaterialen of in de cafetaria. Hier kan 
je terecht voor koffie, broodjes en Limburgse vlaai. Ook een biertje of glaasje 
mede is er te smaken. Meer dan reden genoeg om weer op de afspraak te zijn! 
Graag tot ziens!!

Albert Vandijck
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Varrao-mijt en imidacloprid 
benadelen samen honingbijen

De varroa-mijt en het neonicotinoïde bestrijdingsmiddel imidacloprid benadelen 
samen honingbijen bij hun zoektocht naar stuifmeel. Samen verminderen ze het 
vliegvermogen van honingbijen waardoor bijenvolken verzwakken en zelfs kunnen 
sterven. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen Universiteit. 
Begin 2014 concludeerde diezelfde universiteit nog dat de actieve stof imidacloprid 
niet de oorzaak is van wintersterfte bij bijen, maar dat het voor zwakke bijenvolken 
toch dat zetje zou kunnen zijn dat ze niet meer kunnen hebben. De rol die de var-
roa-mijt speelt bij de wintersterfte van bijenvolken is al langer bekend. Over de rol 
van neonicotinoïden, zoals imidacloprid, is al enige jaren een verhit debat gaande. 
In eerdere studies over de effecten van deze gewasbeschermingsmiddelen op ho-
ningbijen werden vaak individuele bijen blootgesteld aan relatief hoge dosissen van 
het bestrijdingsmiddel.

Albert Vandijck
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“In dit onderzoek zijn daarentegen juist hele bijenvolken gedurende een aantal 
maanden blootgesteld aan zowel de varroa-mijt als imidacloprid”, benadrukken 
de onderzoekers. Voor het experiment gebruikten de onderzoekers foeragerende 
bijen. Die werden gevangen op het moment dat ze naar het volk terugkwamen met 
stuifmeel aan hun achterpoten. Daaruit leiden de onderzoekers af dat deze bijen 
tenminste één keer succesvol stuifmeel hadden gehaald. 
“Omdat heel zieke bijen waarschijnlijk niet eens foerageer-bij worden, betekent dit 
dat we eerder een onderschatting dan een overschatting maken van de effecten 
van de varroa-mijt en imidacloprid op individuele bijen in deze volken”, klinkt het.
De gevangen bijen werden in een vliegmolen getest op hun vliegcapaciteit. Deze 
vliegmolen laat toe de afgelegde afstand en snelheid van de bijen te meten. Om de 
bijen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken, kregen ze vooraf een vaste hoeveel-
heid brandstof in de vorm van suikerwater.  Op basis van dit experiment hebben de 
onderzoekers geconstateerd dat honingbijen veel kortere afstanden vliegen wan-
neer ze uit volken komen met veel varroa-mijten.

“De afstanden die zij afleggen, zijn nog geringer wanneer die volken ook bloot-
gesteld zijn aan het chemische bestrijdingsmiddel imidacloprid in een dosis die 
bijen in het veld kunnen tegenkomen. Het effect van de varroa-mijt blijkt groter 
dan dat van imidacloprid, maar het bestrijdingsmiddel verergert wel het negatieve 
effect van de parasiet”, klinkt het. Het vermogen van een bijenvolk om voedsel te 
halen gaat er dus door een combinatie van beide factoren op achteruit. Wanneer 
dat effect lang genoeg aanhoudt, leidt dat mogelijk tot verzwakking en sterfte van 
het volk, concludeert het onderzoek dat gefinancierd werd door het Nederlandse 
ministerie van Economische Zaken.

Begin 2014 bleek uit meerjarig onderzoek van de universiteit van Wageningen naar 
het effect van imidacloprid dat er wel enig effect werd vastgesteld op het aantal 
bijen in de zomer, de hoeveelheid bijenbrood en het broed, maar dat er geen ef-
fect was op de overwintering. Wel werd toen al duidelijk dat de blootgestelde bijen 
significant minder neiging vertoonden om uit te zwermen. Daaruit concluderen dat 
imidacloprid onschuldig is, wilden de onderzoekers toen niet. 
“Het is misschien niet de grote boosdoener als het gaat om wintersterfte, maar het 
zou bij zwakke bijenvolken juist dat zetje kunnen zijn dat bijen niet meer kunnen 
hebben”, klonk het. Een hypothese die nu bevestiging vindt.
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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
֍ Op ’t Sonnis  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        robbymoorsotmail.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

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

316 Kempische Imkersver., Houth.-Helcht. Albert Vandijck 0498/082055      albertvandijckotmail.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  Pierre Wouters 011/343854

328 Sint-Ambr.Pelterbieënhallen, Overpelt Frans Mertens 011/645222        mertens.gijsen@skynet.be

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        viper00kynet.be

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


