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Concept ‘imkercafé’ komt
tegemoet aan behoefte imkers
Tekst en foto Jos Römgens
Om zeven uur gaan de deuren van het
bezoekerscentrum ‘Ons Mevrouw’ in
Middelbeers open. De eerste
bezoekers druppelen binnen. Als het
programma start zijn er tussen de 60
en 70 imkers en geïnteresseerden
aanwezig. Elke tweede donderdag
van de maand organiseert NBV
Ambrosius/Oirschot/de Beerzen e.o.
in het bezoekerscentrum een imker
café. Elke maand met een grote
opkomst van imkers. Hoe doen ze
dat? Om daar een antwoord op te
geven een impressie van het
imkercafé op 9 februari van dit jaar.
Het imkercafé wordt geopend door
Wim van den Oord, bijenteeltleraar en
lid. Zes jaar geleden was hij een van de
initiatiefnemers van het imkercafé.
Hij start met een overzicht van de
activiteiten die het komend jaar door
de vereniging worden georganiseerd.
Daarna worden in een korte presen
tatie de belangrijkste werkzaamheden
van de imker in deze maand bespro
ken. Dit vormt een vast onderdeel van
elk imkercafé. De presentatie is vooral
bedoeld voor de imkers die nog niet zo
lang imkeren, die in voorgaande jaren
een basiscursus gevolgd hebben, maar
nu dus zelf aan de slag gaan. Deze
keer gaat het over imkeren in februari.
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Ingegaan wordt op wat er in deze
maand in het bijenvolk gebeurt, hoe
het staat met de varroapopulatie in
volken, wat te doen bij een dood volk,
het controleren van de voedsel
voorraad en tenslotte raatvernieuwing
door het wegnemen van de (lege)
onderbak eind februari/begin maart.
Ofschoon dit onderdeel van het imker
café vooral bedoeld is voor de begin
nende imker geeft het ook menig
gevorderde imker aanleiding tot
vragen en opmerkingen. Er ontstaat
een levendige discussie over de raatvernieuwing en het (on)nut van het
prikkelen van volken door het openritsen van voer.
In elk imkercafé komt ook een meer
specifiek thema aan de orde.
Voor dit imkercafé is Marleen Boerjan,
voorzitter van ‘De Duurzame Bij’
uitgenodigd. Haar onderwerp is de
‘varroa-tolerante’ Apis mellifera
mellifera. De opmerking van Marleen
‘ik heb vanaf 1984 nog nooit varroa
bestreden’ maakt de toehoorders extra
alert. Hoe pak je zoiets aan? Marleen
geeft aan dat zij een aangepaste
bedrijfsmethode heeft, met daarin als
belangrijkste ingrediënten een
compact broednest, niet te veel in de
volken rommelen en zorgdragen voor
een goede drachtomgeving met
gevarieerd stuifmeel. “Op de vliegplank
en door alleen de dekplank op te
lichten kun je al veel zien hoe je volk

ervoor staat”. Deze toelichting roept
veel vragen en discussie op. De
temperatuur in de zaal loopt op!
Marleen gaat in op de gevolgen van
een compact broednest, namelijk een
hogere temperatuur van het broednest
en als gevolg daarvan een lagere
mijtbesmetting. Volgens Marleen
kunnen we op de varroalade aflezen of
een volk kenmerken van varroa
sensitieve hygiëne (VSH) heeft.
Controle van de varroalade – bij
voorkeur elke dag – geeft goed inzicht
in de varroabesmetting. Zij schetst kort
het model waarmee door ‘De
Duurzame Bij’ op basis van de groei
van de mijtpopulatie in het voorjaar de
groei van de populatie in de rest van
het jaar wordt berekend. Tenslotte laat
ze met voorbeelden zien wat je op de
varroalade kunt aflezen over de toe
stand van het volk, de mijtbesmetting
en de wijze waarop je volk omgaat met
de varroamijt. Hiervan kun je gebruik
maken bij de selectie van koninginnen
voor de verdere teelt.
Inmiddels is het kwart over negen.
Wim van den Oord sluit het inhoude
lijke programma af, maar... de zaal
stroomt niet leeg! Onder het genot
van een drankje is er nu tijd om elkaar
bij te praten, ervaringen uit te wisselen,
onderling afspraken te maken voor
komend imkerjaar, etc. Onderling
contact en gezelligheid is – naast
informatie en kennisoverdracht – een
belangrijk element van dit imkercafé.
De imkervereniging heeft hiermee een
concept ontwikkeld dat blijkbaar op
een uitstekende manier tegemoet
komt aan de behoefte van imkers.
Maar dat komt niet vanzelf. Al zes jaar
organiseert de vereniging een imkercafé. Met uitzondering van de
vakantiemaand augustus zijn er elk jaar
11 bijeenkomsten met inhoudelijke
onderwerpen geweest. In al die jaren
vindt er maandelijks na het café een
evaluatie plaats en wordt er nagedacht
over de inhoudelijke planning en
vernieuwing van het programma.
Een nieuw onderwerp waarover wordt
nagedacht is bijvoorbeeld de drachtplant van de maand. Het is het
enthousiasme en de bereidheid van
leden om nieuwe activiteiten op te
pakken die de vereniging levend
houden.

