
Reglement plaatsen bevruchtingsvolkje in Lieteberg 

 

1. Elke imker kan koninginnen laten bevruchten op het bevruchtingscentrum  De Lieteberg als hij zich houdt 

aan het reglement van De Lieteberg. Door het plaatsen van koninginnen op de Lieteberg is de imker 

overigens verplicht het reglement te kennen en te respecteren. 

2. Het bevruchtingscentrum De Lieteberg is geopend van 15 mei tot 21 juli, elke woensdag- en zaterdagavond 

(aanmelden tussen 19:00 en 20:00). 

3. Het plaatsen en afhalen van bevruchtingskastjes gebeurt alleen op bovenstaande uren en dagen, in het 

bijzijn van de verantwoordelijke of zijn plaatsvervanger. 

4. Imkers die wensen bevruchtingsvolkjes te plaatsen in De Lieteberg, dienen zich bij aankomst eerst te melden 

en in te schrijven aan het onthaal. 

5. Ook bij het afhalen van de bevruchtingsvolkjes dient de imker zich eerst te melden bij de verantwoordelijke 

en dient hij de resultaten van bevruchting bekend te maken op het bureel. 

6. Bij alle werkzaamheden die de imker wil uitvoeren aan zijn bevruchtingsvolkjes zoals controleren, 

bijvoederen, enz. dient hij steeds de verantwoordelijke vooraf op de hoogte te stellen van zijn activiteiten. 

7. Niemand mag het bevruchtingsstation betreden zonder toestemming van de verantwoordelijke of zijn 

plaatsvervanger. 

8. De onkosten voor plaatsing en bevruchting bedragen minimum € 1.00 per geplaatst bevruchtingskastje van 

welke aard dan ook. 

9. De methode van aanbieding, reeds uitgelopen koninginnen in de bevruchtingskastjes of rijpe moercellen, 

wordt aan de kweker overgelaten. 

10. Indien een bevruchtingskastje voortijdig moerloos blijkt te zijn kan de imker een nieuwe koningin invoeren 

op voorwaarde dat hij opnieuw inschrijft en het verschuldigd bedrag betaald. 

11. De aangeboden bevruchtingskastjes moeten van een degelijke constructie zijn en zodanig verzorgd dat zij 

geen aanleiding kunnen geven tot ongevallen. 

12. EWK-omhulsels mogen enkel door de imker afgesloten worden indien het omhulsel volledig volzet is met 

bevruchtingsvolkjes van deze imker. 

13. De aangeboden bevruchtingskastjes moeten volledig darren- en darrenbroedvrij aangeboden worden. Zij 

mogen ten allen tijden door de verantwoordelijken onderzocht worden. Kastjes waarin de aanwezigheid van 

darren of darrenbroed wordt vastgesteld, worden altijd geweigerd. Een imker die herhaaldelijk wordt 

betrapt, kan worden uitgesloten. 

14. Iedere imker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bevruchtingskastjes. 

15. Verantwoordelijken van het bevruchtingsstation kunnen ten allen tijde, zelfs zonder toestemming van de 

betrokken imker, de geplaatste bijen laten onderzoeken op ziekte, wanneer er afwijkingen aan het gedrag 

van de bijen wordt vastgesteld. 

16. De verantwoordelijken hebben ten allen tijde het recht personen de toegang tot het station te weigeren. Zij 

hebben ook het recht de opstelling te weigeren van kastjes, die om welke reden dan ook, niet voldoen aan 

de vastgestelde normen van het bevruchtingsstation. 

17. Bij het plaatsen moeten de bevruchtingskastjes voorzien zijn van voldoende voedsel voor een periode van 

tenminste tien dagen. Bijvoederen doet de betrokken imker zelf, na overleg met de verantwoordelijken en 

enkel tijdens de voorziene openingsuren. 

18. Noch het bevruchtingscentrum De Lieteberg noch de beheerraad of de verantwoordelijken, kunnen 

verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies aan materiaal of bijen ( de koningin inbegrepen), hetzij 

door diefstal, storm, afzwermen, roverij of om het even welke andere oorzaak dan ook. 

19. Personen die betrapt worden op het ontvreemden van materiaal, bijen of koninginnen in welke vorm dan 

ook, worden zonder onderscheid gerechtelijk vervolgd. 

20. Bij eventuele onregelmatigheden kunnen de betrokken personen de toegang tot het bevruchtingsstation 

geweigerd worden. 

 


