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Nieuwsbrief van de Werkgroep Apicentrische Bijenteelt

Het is al een hele tijd geleden dat je nog iets hoorde van de Werkgroep Apicentrische Bijenteelt? De
vorige nieuwsbrief werd meer dan een jaar geleden verstuurd. Maar we hebben niet stilgezeten.
Het afgelopen jaar werd intensief gewerkt aan het Apicentrische Bijenteelt Cursus-boek, kortweg
ABC-boek, en dit is sinds 22/7 (eindelijk) helemaal klaar...
De bedoeling van dit cursusboek is om een leidraad te zijn voor mensen die op zoek zijn naar duurzame
oplossingen voor de actuele bijencrisis. Aangezien imkeren altijd plaatselijk is en er zoveel factoren
zijn die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat, is het niet mogelijk een vaststaande methode aan
te reiken. Dat is dan ook niet de bedoeling van dit cursusboek. Maar we zijn er wel in geslaagd om de
principes en de gedachtengang duidelijk over te brengen zodat je je eigen werkwijze kan ontwikkelen.
Hier krijg je een beeld van de inhoud:

Het hoofdstuk "Naar een Duurzame Bijenteelt" is een eigen vertaling van een essay van David Heaf:
"Towards Sustainable Beekeeping" Dit hoofdstuk wordt geheel gratis beschikbaar gesteld, omdat we
dit met David Heaf zo overeen kwamen. Je vindt het op deze link:
http://hapicultuur.be/files/doc/NaarEenDuurzameBijenteelt.pdf
Dit geldt ook als voorproefje. Het gehele cursusboek, een pfd e-boek van 66 blz. met interne en
externe hyperlinks, wordt verzonden na betaling van 26 € aan vzw De Gouden Bron. Betalings-info vind
je hier . Je krijgt dan een persoonlijke link toegestuurd waar je het document kan 'downloaden'.
"Apicentrische bijenteelt is dus geen kader dat bepaalt wat wel en wat niet mag. Het is een methode
om objectief te bekijken welke handelingen of ingrepen min of meer afwijken van het natuurlijke leven
van de bijen. Zo weten we terug wat bepaalde werkwijzen, of combinaties ervan, inhouden op korte en
lange termijn, waardoor we in onze imkerij bewuste en gefundeerde keuzes kunnen maken. Dit kan een
mooie hoeveelheid honing opleveren, maar de nadruk ligt hier op duurzaamheid en het houden van
gezonde bijen. Keuzevrijheid is belangrijk, maar iedereen moet leven met de gevolgen. De invloed van
de intensieve bijenteelt op de gezondheid van de bijen en de duurzaamheid van onze imkerij is te groot
om het zomaar hierbij te laten. Gebaseerd op beproefde eeuwenoude werkwijzen en onderbouwd door
recent wetenschappelijk onderzoek slaan we met apicentrische bijenteelt een nieuwe weg in."

Voor deze nieuwsbrief laten we het hierbij. Er is genoeg te lezen in het ABC-boek...
En de volgende nieuwsbrief zal niet zo lang meer duren. Beloofd !
Zomerse groeten,
Luc Pintens
voor de Werkgroep Apicentrische Bijenteelt
Wie deze Nieuwsbrief in de toekomst rechtstreeks wenst te ontvangen, kan zich hier zelf inschrijven.

