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Iedereen welkom op zon- en feestdagen 9-12u

De Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam, voorheen Sint-Ambrosiusgilde
Hoogstraten, bestaat reeds 65 jaar. In 1995 werd het bevruchtingsstation
‘De Raam’ ingehuldigd op een terrein dat ter beschikking werd gesteld
midden in de Achtelse natuur. Met De Raam kreeg de imkersgilde ook de
mogelijkheid om een breder publiek vertrouwd te maken met haar
werking en het bijenhouden in het algemeen. Deze belangstelling is de
laatste jaren sterk toegenomen. De noodkreten van de bijenhouderij zijn
hier allicht niet vreemd aan, maar we leggen liever de nadruk op het
positieve verhaal: bijen zijn onmisbaar voor het menselijk leven en het
instandhouden van de natuur. Ook op vlak van teelttechniek en
bedrijfshygiëne moest de infrastructuur voor onze imkers mee evolueren.
In 2010 werd het Leader-project ‘Bijencentrum De Raam’ ingediend.
Europese, Vlaamse en Provinciale steun verschafte ons een financiële
basis om tegemoet te komen aan deze nieuwe eisen. Sinds juni 2011 zijn
we bezig met de realisatie van ons bijencentrum. Tegen juni 2013 zou de
infrastructuur volledig klaar moeten zijn. We hopen je dan te mogen
uitnodigen op onze officiële opening. Nu we halfweg zijn geven we je
alvast graag een stand van zaken.

Wat werd reeds gerealiseerd?

Iets nieuws beginnen is vaak ook afscheid nemen
van het oude. Vrijwilligers hielpen bij het afbreken
van de oude bijenstand en een ingrijpende
snoeibeurt. Het nieuwe gebouw is intussen zo
goed als klaar om in gebruik genomen te worden.
Het
omvat
een
bijenstand
voor
het
bevruchtingsstation, een hygiënisch lokaal dat
o.m. gebruikt kan worden om te slingeren, een
bezoekersruimte met sanitaire voorzieningen en
bergruimten.
Hierbij horen ook de nodige nutsvoorzieningen: er
werd een put geboord om over goed drinkwater te
beschikken en een biologische waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Als je midden in de natuur zit
is het natuurlijk wel een heel eind graven om aan
te sluiten op het elektriciteitsnet.
Er werd ook een begin gemaakt met de verhardingswerken en het uitkuisen van de vijvers.

Wat staat er nog te gebeuren?
Ons vroegere imkerslokaal blijft behouden als vergader- en lesruimte. Er
zullen wel enkele verbouwingen gebeuren zodat er wat meer ruimte komt
om belangstellenden en nieuwe imkers te verwelkomen en de ‘oude
rotten’ nog meer vakbekwaam te maken. Verder zal dit lokaal geïsoleerd
worden en worden ramen en vloer vernieuwd.
Het nieuwe gebouw wordt verder afgewerkt en ingericht. De komende
maanden wordt ook een afsluiting geplaatst en een veilige toegangspoort.

Wat tegen volgende zomer nog het meest zal opvallen is allicht de
gedaanteverandering van het terrein zelf. Leerlingen van de afdeling
tuinbouw van VITO-Hoogstraten gaan aan de slag voor de aanleg van
een grote bijentuin. Het gebrek aan diversiteit van plantgroei is ook één
van de problemen voor onze bijen. Nochtans kan iedereen met een
tuintje hier zijn steentje bijdragen door te kiezen voor bijenvriendelijke
planten. Uiteraard geven we graag het goede voorbeeld en laten we onze
bezoekers kennis maken met deze planten. In het verhaal van ‘de
bloemetjes en de bijtjes’ zijn er verder nog heel wat andere insecten die
hun bijdrage leveren als bestuiver: hommels, solitaire bijen, zweefvliegen
en vlinders. Ook zij zullen de nodige aandacht krijgen in deze tuin.

Iets moois maken doe je niet alleen!
Leader werd in het leven geroepen om projecten te steunen die een
positieve bijdrage leveren aan het leven op het platteland op het vlak van
economische leefbaarheid, toerisme en/of de opwaardering van het
landelijk erfgoed. De middelen hiervoor worden ter beschikking gesteld
door de Europese Unie, de Vlaamse regering en de Provincie Antwerpen.
Een van de voorwaarden van een Leader-project is dat er ook een
maatschappelijk draagvlak is en dat het vanuit de basis gesteund wordt.
Als Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam mogen we ervaren dat dit voor
ons project zeker het geval is. Wij danken de vele openbare besturen,
bedrijven en verenigingen die ons financieel of logistiek ondersteunen of
ons daadwerkelijk willen bijstaan in de uitbouw van Bijencentrum De
Raam:

Wij danken de leden-vrijwilligers van vzw Imkersgilde Sint-Ambrosius De
Raam die heel wat van hun vrije tijd investeren aan de uitbouw van dit
bijencentrum.
v.u. Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw

