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Andere bijenevenenmenten

Vergaderzaal
Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

* Gelieve Marc Nique op voorhand te verwittigen per mail of telefoon

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zaterdag 9 mei 2015 : 
14u

Bezoek aardbeibedrijf 
Robert De Decker

Fietstocht: bezoek imkers
Hof Ter Saksen

Zondag 17 mei 2015 : 
10-15u

Lentemarkt Sint-Niklaas
Markt 

Sint-Niklaas

* 7 juni 2015:
10 à 12u

Omlarfdag carnica 
reinteeltmoeren

Iepenstraat 92 
9100 Sint-Niklaas

Donderdag 11 juni 2015 : 
20u

Varroabehandeling Marc 
Nicque

Huize 
Steenstraete

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zondag 31 mei 2015 : 
vanaf 12u

Feestelijke opening week van 
de bij 2015

De Helix, 
Hoogvorst 2, 

Geraardsbergen

Het openingsfeest ‘Week van de Bij’ is een initiatief van het Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid in samenwerking met Stad Geraardsbergen, 
Vereniging voor Openbaar Groen, Departement Landbouw en Visserij, Honeybee Valley 

van Universiteit Gent en Bijenteeltmuseum Kalmthout.

“Hoeveel volkeren overleefden bij u de winter?”

Stelling:

Wenst u te reageren of heeft u een prangende vraag of mededeling?
admin@waseimkersbond.behttp://www.lne.be/campagnes/week-van-de-bij

https://www.google.be/maps/place/Nieuwstraat%2B86%2C%2B9100%2BSint-Niklaas/%4051.1618192%2C4.1361228%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c38e93d1499c6d:0x56f2264b1b37ed24
https://www.google.be/maps/place/Nieuwstraat%2B86%2C%2B9100%2BSint-Niklaas/%4051.1618192%2C4.1361228%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c38e93d1499c6d:0x56f2264b1b37ed24
https://www.google.be/maps/place/Nieuwstraat%2B86%2C%2B9100%2BSint-Niklaas/%4051.1618192%2C4.1361228%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c38e93d1499c6d:0x56f2264b1b37ed24
mailto:admin%40waseimkersbond.be?subject=Vraag%20HWB
http://www.lne.be/campagnes/week-van-de-bij/week-van-de-bij/activiteiten/openingsfeest-week-van-de-bij
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Lente

Nu wind en regen
Zwiepende naakte takken

Straks zon
Een staalblauwe hemel

Ontluikend lover
Verleidende bloemen

Vol schoonheid en kleur
Lonkend naar bijen

Smekend om bezoek
Kleurrijke pollen

Nectar vers en fris
Aangeboden als geschenk

Hoog in de lucht
Gekwetter

In bomen en struiken
Getjilp

Droom ik
Droom jij

Het is wat het is

Lente 

Lente

Groetjes, Beelover.

De ene honing is de andere niet

Er zijn grote prijsverschillen in honing. Die zijn te verklaren door:

1. De herkomst. Geïmporteerde honing uit China is goedkoper dan honing die hier in de 
EU geproduceerd is. Honing afkomstig van een bepaalde streek is duurder dan gemengde 
honing, bijvoorbeeld honing uit de Provence, woudhoning, …

2. De samenstelling: honing van 1 bloemensoort, bv acaciahoning is duurder dan een 
honing van allerlei gemengde bloemensoorten. Europa produceert 55% honing, de rest 
is import. Vandaar dat je vaak op de potjes gemende EU of EG-honing met niet EU of 
EG honing ziet staan. Maar de percentages van die verhoudingen liggen niet vast. In een 
gemende honing kan bijvoorbeeld amper 3% Roemeense honing zitten en voor de rest uit 
de Chinese variant bestaan, maar wel de naam van gemend EU-honing opgekleefd krijgen.
De samenstelling hoeft niet op het etiket te staan. Je weet als consument dus niet hoeveel 
procent acaciahoning er precies in je potje zit, of hoeveel procent honing werkelijk uit het 
woud komt om woudhoning te heten. Er zal altijd een andere soort honing onder gemengd 
zijn. Welke die andere soort is kan enkel een wetenschapper ontleden aan de hand van 
de pollen. Als honing verhit wordt verdwijnt dat duidelijke onderscheid in de bloemen en 
wordt het moeilijker om uit te maken van welke bloemen de honig precies afkomstig is.

3. Ambachtelijke honing vind je volgens Wim Reybroeck, honingkenner bij het Ilvo niet 
meer. Zowat alle honing wordt geslingerd en niet met de hand geperst en is dus niet 
ambachtelijk. Bijenhoning is ook een vreemde term op de potjes, alle honing komt namelijk 
altijd van bijen!

Tip van onze madam Britt Van Marsenille: “Laat je thee even afkoelen voor je er honing in 
doet, te hete thee breekt de goede voedingsstoffen in je honing af.”  Hoe donkerder van 
kleur hoe smaakvoller de honing. Honing gemaakt van 1 soort bloem en volledig afkomstig 
uit de EU is volgens Wim Reybroeck een goede keuze.

Groetjes, Theo.
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Beste leden en sympathisanten,

Eind maart: de gure wind en koude razen door België en onze bijen moeten in staat zijn om 
het binnen hun kastje lekker warm te maken. Het zijn straffe diertjes, die bijtjes. Maar toch 
hebben ze onze hulp nodig. We moeten af en toe zelf zorgen voor het eten en als ze ziek zijn 
moeten we ingrijpen. Mijn vorige oproep dat we zelf voor onze deur moesten vegen, werd 
door een aantal onder ons opgepikt. Meer en meer imkers zorgen zelf voor hun bijenweide. 
Guido verkocht al kilo’s zaad. In Moerzeke (Hamme) op de plantenmarkt deelden ons 
bestuur en heel wat Oost-Vlaamse imkers GRATIS aan diverse leden hun planten uit. Met 
dank aan Ludwig die alles mogelijk heeft gemaakt. Dit was een typevoorbeeld hoe we 
het moeten doen in de toekomst. Zelf de boer op en aan mensen en gemeentebesturen 
uitleggen waarom bloeiende planten belangrijk zijn voor onze beestjes. Hierdoor doet het 
me veel plezier dat twee leden, Ronald en Hendrik, hun gemeente-besturen in Sint-Gillis-
Waas en Kruibeke aan het werk zetten om na te denken over het bijenvriendelijk (veel 
bloemen, bloeiende bomen en minder gif, …) gemeentelijk groen. Mochten er nog mensen 
zulk initiatief nemen : laat het ons weten, we steunen u en doe zo verder! 

Op de tweedehandsmarkt waren er ook tal van mensen die naast ‘goedkoop’ materiaal ook 
naar bijenvolkeren zochten. Uw bond staat u hier ook bij om getroffen imkers te helpen. 
Een telefoontje of een mailtje volstaat om u hierbij te helpen. 

Wat staat er nog op het programma in het voorjaar?
Op zaterdag 7 mei gaan we met de fiets op bezoek bij het aardbeibedrijf van Robert De 
Decker, fervent imker vanuit de bestuivingsgedachte. Al zal af en toe ook een hommeltje 
rond onze oren cirkelen. Afspraak: vertrek om 14u aan Hof Ter Saksen (Zandstraat. Nadien 
fietsen we eens rond bij de naburige imkers.  U kunt ons ook terugvinden op de lentemarkt 
op 17 mei in Sint-Niklaas. Het bestuur staat er om eventuele vragen te beantwoorden. 
De eerstvolgende ledenvergadering is deze van 11 juni in Huize Steenstraete. Marc Nicque 
gaat hier dieper in op een hygiënische methode waarbij u volkeren gezond richting de 
wintermaanden kunt brengen en de varroadruk beperkt. Trouwens gaat de omlarfdag voor 
larfjes van Carnica teeltkoningin door op 7 juni van 10u-12u bij Marc Nicque thuis. Gelieve 
op voorhand te verwittigen

Het woordje van een bestuurslid

Groetjes, Geert.

Dag leden,

In het vorige woordje van de secretaris vertelde ik dat ik nog geen idee had van de staat van 
mijn bijenkasten. Buiten de controle van de varroaschuif. De mooie dagen die we al gehad 
hebben, waren dé dagen voor onze bijen, een grote boodschap doen ergens ten velde, en 
zo opnieuw de vleugels strekken na een lange periode in een donker weliswaar warme 
omgeving. Op hun vlucht een kleine verkenning aan wat in de omgeving reeds in bloem 
staat. Sommige soorten wilg, krokus, sneeuwklokjes, … voor elke imker een verschillende 
tuin, maar een bloem waar ze gezond stuifmeel uit kunnen halen is toch de boodschap. 

Het aanvoeren van water is in deze periode ook heel belangrijk, de koningin is volop 
begonnen met de het uitbouwen van haar rijk. Jonge bijen zullen heel binnenkort, 
afhankelijk van kast tot kast hun intrede doen. De wissel is al gebeurt op het moment 
dat dit verhaal jullie netvlies passeert. Grootse plannen worden opgesteld, uitgetekend 
en uitgekiend. Wat zal het dit jaar brengen? Een inventaris wordt gemaakt op al wat we 
hebben. Hoeveel kasten zijn er gesneuveld? Ik mag niet klagen, dit jaar ben ik wat bespaard 
gebleven, twee volwaardige mooie kasten die de winter niet overleeft hebben, plus drie 
kastjes die in het najaar al niet veel soeps waren, waarvan ik al vanuit ging dat die het niet 
gingen halen. Heb ik het toch nog meegemaakt, denken van die haalt het niet en toch de 
winter doorgeraken en waarvan ik het seizoen erna nog mooie aflegger van heb kunnen 
maken. Dat geeft mij dus een totaal van vijf volkeren op de vijftien waarmee ik de winter 
in ben gegaan. een groot deel van deze kasten gaan dit jaar op koolzaad vliegen, die staan 
daar trouwens al, dus verhuizen hoef ik niet. 

Het andere deel zal voorzien worden voor jonge volkeren op te kweken met nieuwe jonge 
koninginnen, uiteraard zullen die productievolkeren ook hun steentje bijdragen hierin, 
maar enkel het hoognodige. Een beetje meer honingopbrengst dit jaar is wat ik voor ogen 
heb. Ik heb wat investeringen goed te maken, een slingerlokaal, aanschaf van wat nieuw 
materiaal, het op en af rijden naar je stand, kost allemaal wel geld. Nu voor een hobby hoef 
je zeker niet vrekkig te zijn, maar als we één en ander op deze wijze kunnen recupereren 
is dat extra toch graag meegenomen. Nu hopen op een rijkelijke oogst dit jaar,als het weer 
en de natuur het toelaten, nu net iets wat we niet zelf in handen hebben. Afwachten dus 
en zien wat er uit de bus valt.

Het woordje van de Secretaris

Groetjes, Gilles.
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www.levedebijen.be. brengt alle informatie rond bijen tesamen.

De wilde bij en de honingbij zijn niet alleen belangrijk voor de diversiteit, maar via de 
bestuiving ook onmisbaar voor de voedselproductie. Daarom lanceren federaal minister 
van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid 
Elke Sleurs (N-VA) de pedagogische brochure en website www.levedebijen.be. De lancering 
van het project gebeurde tijdens de evaluatie van het Federaal Bijenplan 2012-2014 en 
vormt ook de start van een nieuw Federaal Bijenplan.

Imkeren op daken 
https://flipboard.com/@dennisdiepeveen/bijen-%26-imkers-op-daken-gf0mf3u5y

Een community vol met mooie en inspirerende foto’s van imkers op daken over de hele 
wereld.
 
De natuurlijke vijand van de varroamijt 
https://www.youtube.com/watch?v=y1zdancXRDg&feature=youtu.be
http://www.beenature-project.com/

Leuk om te zien hoe op dit filmpje de varroa op een natuurlijke wijze het loodje legt. Op 
de originele website (Duits) is nog veel meer informatie te vinden over deze interessante 
ontwikkelingen.

De honingtapkast: op café met je klanten en tap een potje honing
https://www.youtube.com/watch?v=xUQX5kfCT9U  

Recente uitvinding die het oogsten van honing vereenvoudigd zonder de bijen te moeten 
storen.

Op het internet

Als je ‘abeilles@cari.be’ volgt dan sta je soms versteld van de vele en diverse manieren om 
varraomijt te bestrijden. De problemen zijn divers en dit als gevolg  van de vele afgestorven 
volken in Wallonië en Frankrijk. De ene ziet als oplosssing een ban op alle pesticiden. Vooral 
de nieuwste generatie bestrijdingsmiddelen de neonicotinoïden hebben het gedaan bij 
vele imkers. Er zou door de landbouw teveel en soms onnodig gebruik gemaakt worden 
van de pesticiden. Deze pesticiden,of ze nu aangebracht zijn op de zaden of rechtstreeks 
op de gewassen gespoten zijn, verdwijnen voor 90% in de grond en hebben een zeer 
lange afbreekperiode.  Anderen zweren bij terug naar de natuur: de mens mag niet teveel 
tussenkomen bij de bijen, ze terug laten zwermen en zeker geen behandelingen doen 
tegen de varroa en verder kweken met de overlevers, die zijn varroatoleranter.

Hierna volgt een manier van de strijd tegen de varromijt volgens Ghislain De Roeck:  

Na de lente honingoogst, splits ik iedere kolonie in twee : een met de werksters, de 
koningin en een weinig open broed. Deze wordt onmiddellijk bewerkt met Oxaalzuur. Het 
andere deel kweekt een koningin en na 24 dagen is al het broed uitgekomen. Ik behandel 
deze ook met Oxaalzuur. Nadien verenig ik de twee, enkele dagen na het begin van de 
zomeroogst. Ik offer derwijze vrijwillig een deel van deze oogst op. Ik start dus in feite met 
varroa vrije kasten.
-van 10 juli tot de 25 augustus behandel ik met Thymol (Thymovar) en opnieuw verlies ik 
een paar dagen van de zomeroogst  maar dat is nu eenmaal mijn keuze.
-15 september, controleer ik of de Thymol goed gewerkt heeft.
-begin oktober controleer ik het aanwezige stuifmeel, eventueel voeg ik een eiwitdeeg toe.   
-Begin oktober, midden oktober, begin november, midden november controle op de 
natuurlijk sterfte van de varroa’s met een behandeling van Oxaalzuur indien nodig (in 2014 
voor de eerste keer midden oktober en  november).
-In het tweede deel van december, indien noodzakelijk  behandeling met Oxaalzuur ( 
dit jaar was het niet nodig, de reden was zonder twijfel door de behandeling in midden 
oktober en november)

Ghislain heeft twaalf kasten en drie mini-plusjes die elk uit drie hoogsels bestaan. ’t Is 
waar, zegt hij, dat dit wat werk vergt en dat het met twintig kasten of meer wellicht niet te 
doen is. Dus ja, ook ik zou tevreden zijn met varroaresistentere  bijen. 

Varroabestrijding volgens Ghislain De Roeck

Groetjes, Paul.

www.levedebijen.be
https://flipboard.com/%40dennisdiepeveen/bijen-%2526-imkers-op-daken-gf0mf3u5y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy1zdancXRDg%26feature%3Dyoutu.be
http://www.beenature-project.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxUQX5kfCT9U%20%20


Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

10 HWB 163 HWB 163 11

Imkercongres deel II : bijensterfte

Niet alle bijen hebben dezelfde immuniteit maar op het niveau van de kolonie zorgen alle 
bijen samen wel voor een volk met voldoende weerstand. Het aangeboren immuunsysteem 
kan al heel wat belagers verslaan. Het is te vergelijken met onze witte bloedcellen. 
Daarbovenop hebben bijen ook een adaptief immuunsysteem dat in staat is vrijwel alle 
ongekende indringers te doden. Bovendien wordt de werking er van overgedragen via de 
eiwitten in de koninginnenbrij.
 
Ijzersterk en toch…

De varroamijt kan al of niet besmet zijn met virussen waarbij een besmet exemplaar  
veel meer schade kan aanrichten dan een onbesmet exemplaar. De varroa is dan ook de 
grootste oorzaak van de bijensterfte en het is van cruciaal belang dat ze op tijd bestreden 
wordt. Om goed de winter door te komen mogen de winterbijen niet aangetast worden 
door de varroa en om goede winterbijen te krijgen moeten de bijen die ze verzorgen goed 
functioneren en dus varroavrij zijn. Als we weten dat de winterlarve (in dit open broed 
stadium hecht de varroa zich aan de larve) na 18 dagen als winterbij geboren wordt en 
dat een werkster na 24 dagen (21+3)  een voedsterbij wordt (dus 21 dagen nadat ze een 
larve was) weten we dat de kast 39 (18+21) dagen voor de geboorte van de winterbijen 
‘varroavrij’ moet zijn. Een volledige bestrijdingscyclus loopt over twee broedronden en 
dus nog eens 42 dagen. Dit betekent dat we 81 dagen ofwel 2 maand en 3 weken voor de 
geboorte van de winterbijen een varroabehandeling moeten starten. Indien de winterbijen 
ergens midden september geboren worden dringt zich een behandeling op rond einde 
juni, begin juli. Vanwege de zomerdracht is dat natuurlijk onmogelijk maar het toont wel 
het nut aan van een biotechnische ingreep tijdens of onmiddellijk na de lentedracht. De 
darrenraatmethode en de broedloze tussenaflegger kunnen soelaas bieden.

Let op.

Lange nazomers (2013-2014) dragen ertoe bij dat winterbijen veel later kunnen geboren 
worden dan hier de literatuur/schrijver veronderstelde. Hierdoor is het een noodzaak om 
lang biotechnisch door te werken en uiteindelijk te starten met een zomerbehandeling 
die in ‘efficiënte omstandigheden’ kan plaatsvinden. De Thymolbehandeling in een natte 
augustusmaand heeft weinig effect. Ook mierezuurbehandeling in een koude omgeving is 
waardeloos. Kijk naar het weer!

Originele tekst Ghislain De Roeck voor u gelezen en samengevat, Olivier

In deel I werd het belang van stuifmeel beschreven en werd het traject van stuifmeelvorming 
tot als eindstop in de honing bondig aangehaald. Hieruit bleek dat een uitgebreid en 
gevarieerd stuifmeelaanbod van groot belang is voor het welzijn van onze bijen. Tegelijkertijd 
weten we allemaal dat onze bijenweide sterk achteruit gaan waardoor onze bijen te weinig 
voedsel vinden wat tot verzwakte kolonies lijdt. Vervolgens wordt het immuunsysteem van 
de bijen door allerlei belagers ondermijnd met de gekende bijensterfte als gevolg.

Omgaan met de bijensterfte in de praktijk.

1. De belagers
Broedziekten zoals Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed en bijvoorbeeld de meiziekte 
worden veroorzaakt door bacteriën. Ondertussen heeft iedereen wel kennis genomen van 
de recente uitbraken van het Amerikaans vuilbroed bij verzwakte volken. Beide Nosemas 
worden dan weer veroorzaakt door schimmels terwijl er een groot aantal virussen bestaan 
waarvan er slechts een vijftal ziektes veroorzaken: deformed wing virus, het zakbroedvirus, 
het acuut verlammingsvirus, het chronisch verlammingsvirus en het virus van de zwarte 
koninginnencellen. 

2. De mens als belager
Het gebruik van pesticiden kreeg de laatste tijd veel aandacht. Neonicotinoïden zouden 
naast de tanende bijenweide de belangrijkste menselijke belager zijn. Zelden worden 
echter toxische waarden gemeten op het terrein waarin de bij vertoefde en de huidige 
producten zijn veruit het beste alternatief. Ook fungiciden, die vaak probleemloos mogen 
worden gebruikt, kunnen voor bijen schadelijke effecten hebben. 
Bijen beschikken over genen die pesticiden detoxificeren (ontgiften). Er wordt echter 
gesuggereerd dat de verantwoordelijke enzymen een zeer breed werkveld hebben. Ze 
ontgiften met andere woorden een heel pak aan pesticiden. Hoewel er op het veld dan 
geen toxische waarden worden gemeten van verschillende pesticiden kan de som van een 
aantal pesticiden wel schadelijk zijn. 

3. Het ijzersterke immuunsysteem van de bijen.
Bijen bezitten een viertal mechanismen om belagers af te weren. Naast mechanische en 
fysiologische barrières zoals bijvoorbeeld het chitinepantser en de antibacteriele werking 
van propolis beschikken de bijen ook over een sociale immuniteit. 

Imkercongres deel II : bijensterfte
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Dagboek CLXIII

De eerste lentezon lokte ons naar het  prachtige Hof ter Saksen. Of was het misschien 
heimwee naar al die mooie dagen dat we daar mochten beleven tussen bijen, 
kameraadschap en verenigingsleven en om de biekes daar bezig te zien?  Er hangt toch 
een reuze groot pak herinneringen vast aan dit park. De goed onderhouden weggetjes 
tussen al dat overvloedig ontwakende groen. De narcissen kwamen al vrolijk hun geel 
kopje tonen. De wilde paasbloemetjes waren hen een lengte voor.  Groene knopjes ten alle 
kant. De bijen vlijtig aan het vliegen. Nog vlijtiger stuifmeelklompjes binnen brengend in de 
keurig opgestelde kasten. Ze zagen er gezond en werklustig uit. De bijtjes niet de kasten. 

Massa herinneringen kwamen naar boven. Eerst de opbouw van de hal met gesponserde 
materialen van de eens grote bouwfirma uit Sint-Niklaas. De pannen die we zelf moesten 
halen op het dak van een huis in afbraak. Waar was dat nu weer ? Stekene of Sint-Niklaas? 
Maar eerst werd er nog druk gepalaverd tussen de toenmalige voorzitter (en nu opnieuw 
voorzitter) Theo en het Beverse Gemeentebestuur. Maar de mensen van Hof ter Saksen 
stonden achter het idee. De bijenhal zou een verrijking zijn van het arboretum. Na vele 
voorstellen met constructie-tekeningen waren en de Gemeente en het Beheer van Hts 
en de WIB het eens. Sindsdien siert deze hal dat hoekje van de reuzen tuin. Hoeveel 
leerlingen uit Beveren en zelfs daarbuiten werden hier vertrouwd gemaakt met onze 
vliegende insecten. Van kleuterklasjes tot middelbare scholieren. We kunnen het weten. 
Want vele uren hebben wij hier doorgebracht om de Wase jeugd het reilen en zeilen van 
de bijenwereld bij te brengen. 

Na de gemeentelijk toelating van Beveren en van Hof ter Saksen  werd de bouw aangevat.  
Toenmalig bestuurslid Frans die kromme gebruikte nagels recht klopte en de WIB zo veel 
geld spaarde aan spijkers. Maar wel soms het gesakker van de andere werkers moest 
verdragen. Keer op keer gingen die spijkers terug krom. Zelfs het toegangsslot was geloven 
we, derde hands. De eerste video-opnamen met een bekwame kineast. Maar die het 
noorden verloor toen er een strijdlustige bij één van de bestuursleden kwam plagen. In 
plaats van een opvoedende documentaire over de bijen kregen we een relaas van een heel 
andere aard. Steken ! Er werd ook stevig  gevierd aan de bijenhal. In mei 1996 ging hier de 
Oost-Vlaamse Imkerdag door ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze hal. Die ook 
die dag plechtig werd ingezegend, want tien jaar geleden werd het vergeten, door ons WIB-
lid Zeer Eerwaarde Heer Lippens, Pastoor-Deken van onze Beverse Sint-Maarten parochie. 
Er werd heel wat gewerkt en verbeterd aan onze WIB-hal onder verantwoordelijkheid 
van een andere Bestuurslid druk-bezig-zijn-met-de-bijen Willy. Onder zijn leiding werden 

er heel wat verbeteringen aangebracht. Denk maar aan het kleine lokaaltje achter in de 
hal. Ook aan de zolder, die heel wat bijengerief kan bergen. Hoeveel cursussen werden 
er aan de bijenhal gegeven ? Hoeveel jonge en oudere kandidaat-bijenhouders werden 
hier gevormd. Beste herinneringen hebben wij aan de jongeren cursus zoveel jaren terug 
en waaruit gedreven imkers zijn ontstaan. Spijtig is sindsdien geen jongerencursus meer 
gegeven. Toen kwam het idee om ook nog naast de hal een reuzenkorf te construeren. 
Opzet dat prachtig slaagde dank zij het werk en zweet van en bestuur en leden. Feestelijk 
ingewijd met een tentoonstelling  en een Oost-Vlaamse Imkerdag. Ondertussen gaat het 
verenigingsleven verder. En eindelijk hebben we terug een goede voorzitter. Proficiat 
Theo, je had nooit mogen weggaan. Weet je nog ? Samen hebben we indertijd heel wat 
verwezenlijkt. HWB, de tweede donderdag van de maand de bijeenkomsten en zoveel 
meer. Maar ook vroeg je ons twee stickers te tekenen. Eén voor de Wase Imkersbond en 
een ander welbekende ZONDER BIJEN GAAT HET NIET.

Dagboek CLXIII

Groetjes, Domus Apis

Bijenhal Hof Ter Saksen
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Beren zijn vreemde diersoorten voor ons. Ze 
komen niet voor in ons land maar iedereen kent 
ze wel. Winnie the pooh zal hier zeker iets mee te 
maken hebben, al is hij lang niet de enige die maar 
niet genoeg honing kan binnenspelen. Sporen 
van berenklauwen op bomenstammen zijn het 
gevolg van een beer die op zoek was naar hars. 
Hars waarop bijen in grote getallen op af komen. 
Behalve de hars profiteren bijen ook vele jaren later 
van de activiteiten van de beer. De sporen blijven 
vaak jaren zichtbaar en na geruime tijd vormen ze 
de perfecte ingang voor paddenstoelen die dan de 
bijen op hun beurt helpen om stoffen te ontgiften. 
Daarvoor mag de beer toch wat honing in de plaats 
krijgen, niet?

Verband tussen bijen en beren

De verschillende bestuivingsmechanismen van 
bijen zijn soms verbluffend complex en ingenieus. 
Daarbij speelt een belangrijke rol dat bijen 
ultraviolet (UV) licht kunnen zien. Ze zien geen rood! 
Veel bloemen blijken niet alleen aantrekkelijke 
geuren te verspreiden maar bedienen zich ook van 
gidskleuren die de bijen sturen naar de plekken 
waar nectar te vinden is. Een spectaculair voorbeeld 
hiervan is de bloesem van paardenkastanjes. De 
gele gidskleur in elke bloem verkleurt naar rood 
als de bestuiving heeft plaatsgevonden waardoor 
bijen visueel niet meer worden aangetrokken. 
Bovendien stopt op dat ogenblik ook de geur- en 
nectarproductie.

De kleur van de paardekastanjebloem

Groetjes, Olivier.

Het belang van schimmels voor bijen

Volgens mycoloog (iemand die onderzoek doet naar schimmels) Paul Stamets die de 
verschillende medicinale rollen van paddenstoelen bestudeerd zou er een verband 
zijn tussen bijen en schimmels. Het is al langer bekend dat naast de activering van 
immuunsystemen paddenstoelen een rol spelen in de biologische veiligheid van 
de diersoorten maar dat ze wel eens het antwoord zou kunnen zijn waarnaar vele 
wetenschappers op zoek zijn om onze favoriete bestuivers te redden, is nieuw. Schimmels 
zouden de bijen kunnen ondersteunen op drie manieren:

1. Versterken van het immuunsysteem van bijen. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre 
het mycelium van paddenstoelen het immuunsysteem van bijen beïnvloedt. De zwamvlok 
of mycelium is het netwerk van alle draden van een schimmel.

2. Biologische controle van bijenplagen. De schimmel Metarhizium anisopliae is veilig voor 
bijen, vogels en mensen en blijkt zeer actief te zijn tegen de varroamijt, de voornaamste 
belager van de honingbij.

3. Ondersteuning van detoxificatie. Honingbijen beschikken in tegenstelling tot solitaire 
bijen maar over een beperkt aantal genen die schadelijke stoffen kunnen ‘ontgiften’. In dat 
opzicht zouden myco voedingstoffen dit detoxificatie proces kunnen versterken. Behalve 
het versterken zouden deze stoffen ook nodig zijn voor het activeren van de genen. Zonder 
schimmels kunnen bijen dus geen pesticiden en herbiciden detoxificeren. Waar zijn de 
schimmels nog aanwezig in onze tuinen?

Er wordt al langer gevreesd dat de nog 
steeds veelvuldig gebruikte fungiciden 
een belangrijk element vormen in de 
achteruitgang van bijen. Onderzoek 
richt zich voornamelijk op pesticiden en 
herbiciden maar voor het eerst blijkt het 
vermoeden gegrond. Bovendien zou het 
verband tussen schimmels en bijen een 
verklaring kunnen zijn waarom bijen een 
voorkeur hebben voor vuilere zaken zoals 
troebel water en composthopen.

Bijen die myceliumdruppels opdrinkenGroetjes, Olivier.
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Bijen behoren tot een orde waar 
vrouwelijke exemplaren meestal 
gekenmerkt worden door een 
legboor waarmee ze eitjes leggen. 
Angeldragers onderscheiden zich 
doordat deze legboor doorheen 
de evolutie is omgevormd tot een 
angel en dus niet meer voor de 
eileg gebruikt wordt. Ze hebben 
hiervoor een aparte eileg-opening 
ontwikkeld. Aangezien mannetjes  
nooit een legboor nodig hadden is 
het begrijpelijk dat ze geen angel 
hebben ontwikkeld. Het zijn dus 

enkel vrouwelijke hommels, honingbijen en solitaire bijen die kunnen steken, al zullen die 
laatste dat nooit doen. Het zijn voornamelijk de sociaal levende honingbijen en wespen 
die sneller zullen steken ter verdediging van hun kolonie. Bovendien is de angel van de 
solitaire bijen vaak zo bescheiden dat ze daarmee niet of slechts moeilijk door onze huid 
kunnen komen.

Glyfosaat, een van ‘s werelds populairste onkruidverdelgers, is mogelijk kankerverwekkend. 
De Wereldgezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat industrieel gebruik van het 
middel, zoals in de grootschalige landbouw, gevaarlijk is.  Volgens het IARC is het middel 
aangetroffen in het bloed van landarbeiders,  wat aantoont dat het door het lichaam wordt 
opgenomen. Het agentschap maakt zich vooral zorgen over mensen die dagelijks met 
glyfosaat werken.  Monsanto, de fabrikant van Roundup, is het hartgrondig oneens met 
het besluit van het IARC.

Legboor van de reuzensluipwesp

Waarom enkel vrouwtjesbijen kunnen steken

Roundup mogelijk kankerverwekkend

Groetjes, Olivier.

Alleen met sterke volken valt er wat te slingeren na de voorjaarsdracht, die in maart 
begint met de wilg. Daarna, in april, volgen paardenbloemen en het fruit: peren, kersen 
en pruimen en in aansluiting hierop in mei appel. Tegelijk met de appel bloeit vaak het 
koolzaad. Keuze genoeg voor de bijen. 

De eerste controle en de noodzakelijke schoonmaak. 

De voorbereiding begint met een grote schoonmaak. De temperatuur is dan minimaal 
16°C in de zon. De broedbak(ken) zet u (beide) op een omgekeerd deksel. Dek de onderste 
bak af met een stuk linnen (versleten handdoek ..) voor het behoud van warmte. Maak de 
bodem schoon of vervang hem door een schoon exemplaar. De net weggenomen vuile 
bodem kan je dan na het afsluiten van de kast reinigen en voor de volgende kast gebruiken. 
Vervang beschimmelde oude of kapotte ramen. Hang de nieuwe ramen met een waswafel 
naast het broednest en de voederramen aan de buitenkant. Ikzelf winter steeds in met 
vulblokken op de plaats van de buitenste ramen. Dat geeft minder of geen beschimmeling 
van de raten. Het is nu ook het ideale moment om een “varroavalraam” naast het broed 
te hangen. Ik gebruik hiervoor een ½ hoogselraam. Denk nu zeker ook over het toepassen 
van de beperkte broedmethode.  Zet de bakken een voor een in de goede volgorde terug.
Om een vuile bodem te reinigen schraap ik eerst het vuil weg en schrob hem vervolgens 
met warm water met wat loog of bleekwater af. Vervolgens wordt hij grondig gespoeld en 
met een brander extra ontsmet en gedroogd.

Merk nu de nog niet gemerkte koningin.

Nu is het een goed moment om de koningin te merken als dat nog niet is gebeurd. In het 
voorjaar is de koningin makkelijker te vinden (kleiner volk). Ze zit bijna altijd op een raam 
met broed. Een koninginnenvangklem of een merkbuisje met stamper kan helpen om haar 
te pakken. Gebruik een merkstift of een schildje om de moer te merken; elk jaar heeft 
zijn eigen kleur, 2015 is blauw. U hebt later het gemak van een gemerkte koningin bij het 
opzoeken van de moer voor o.a. maken van kunst-zwermen. Wilt u later de ongemerkte 
koningin opzoeken in volken op 2 bakken met broed boven en onder, leg dan eerst een 
koninginnenrooster tussen beide bakken. Na een paar dagen (minimaal 3) hoeft u alleen 
in de bak te zoeken waar zich eitjes bevinden. Haal bij het zoeken twee kantramen uit de 
bak en plaats die in een “helperke” of zesramer. Daardoor krijgt u werkruimte om de kast 
te doorzoeken en zal de koningin niet snel langs de lege ruimte naar de al onderzochte kant 

De slag om de voorjaarsdracht 

© Albert de Wilde
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Controle van het nog aanwezige voedsel en de groeisnelheid van het volk.

Is de dracht in de buurt niet uitbundig en reist u niet naar een dracht, controleer dan van 
begin tot half april of alle volken voldoende voer hebben. Zo niet, verdeel raten uit een 
volk dat veel voer heeft over andere volken of voer bij met suikerdeeg, Nectapol, Apifonda 
en/of Feed Bee. Dracht of voeren stimuleert de bijen tot bouwen: april is de bouwmaand. 
Voldoende voeding en verenigen betekent dat volken snel groeien. Meestal verschijnen 
in de tweede helft van april, soms wat eerder, de eerste darren; ongeveer zes weken 
later wil het volk zwermen. Toch kan een snel groeiend volk u eind april al verrassen met 
zwermplannen. Geef het betreffende volk voldoende ruimte door er nog een broedbak op 
te zetten of verse waswafels te geven. Dit zijn in feite maatregelen om het zwermen uit 
te stellen en er voor te zorgen dat de bijen nectar blijven halen zo lang de dracht duurt. 
Controleer sterke volken elke week op moerdoppen en breek ze weg indien u er vindt.  
Er zijn meer beslissingen te nemen in deze periode: 
1. Wilt u wel of geen zwermen? Een volk met zwermplannen haalt geen overschot aan 
nectar en maakt dus geen honing voor u.
2. Wilt u wel of niet uitbreiden? Uitbreiden van het aantal volken vereist andere maatregelen 
dan het handhaven van het aantal volken. 

Broedaflegger.

Heeft u voldoende kasten klaar staan dan kunt u overwegen om eind april niet nog een 
bak op het volk te zetten, maar een broedaflegger te maken (zoek op www.imkerpedia.
nl op ‘broedaflegger’). Die maatregel stelt zwermplannen uit. Bij sterke volken kunt u dat 
meerdere malen doen: elke veertien dagen twee ramen broed met aanhangende bijen plus 
een raam met voer er uit en vervangen door ramen met kunstraat. De ramen met bijen en 
het voer gaan in een zesramer naast het hoofdvolk of elders op de stand en dat levert een 
nieuw volk op. Vernauw wel de toegang van het jonge volk tot enkele centimeter.
Heeft u geen andere kasten klaar staan dan kunt u zolang de dracht duurt ramen met 
broed zonder aanhangende bijen geven aan een minder sterk volk. Zo brengt u alle volken 
op gelijke sterkte. Daardoor kunt u later in het seizoen alle volken op hetzelfde moment 
dezelfde behandeling geven. Dit werkt makkelijker en spaart tijd. 

De slag om de voorjaarsdracht 

Voor u gelezen en bewerkt door Willy DeVriese.

lopen. Komen er veel bijen naar boven, gebruik dan een pufje rook. Het ‘vernevelen’ met 
water uit een bloemenspuit in plaats van beroken geeft hetzelfde effect, maar doe dat niet 
als het nogal koud (<16°C) is.

Hoe sterk is het volk?

Ziet u geen broed in alle stadia of enkel darrenbroed, dan kunt u dat volk beter laten 
afvliegen op een buurvolk. Zet de kast op ruim 10 meter voor uw stand, sla alle ramen 
af en ruim de kast op. Mocht de koningin terugvliegen, dan wordt ze niet in de buurkast 
toegelaten. Is er weinig broed ( < 4 ramen) dan valt te overwegen om dit volk te verenigen 
met een buurvolk (het liefst direct ernaast, maar niet verder dan 1 à 2 meter weg). Ga je 
volken verenigen bij een eerste onderzoek dan kan je zonder enig probleem ramen van 
de ene kast in de andere te hangen op voorwaarde dat in geen van beide volken darren 
aanwezig zijn. Is dit wel het geval leg dan een krant tussen beide broedbakken en zet het 
kleinste volk boven. Het grootste volk bewaakt zo de vliegplank. Prik een paar gaatjes in 
de krant, dan verloopt de vereniging sneller. De geur van de drukinkt zorgt er voor dat 
beide volken elkaar accepteren. Verenigen met de krantenmethode is altijd de veiligste 
manier. Heeft u voorkeur voor een van beide koninginnen, verwijder dan de andere. Maakt 
u geen keuze dan bepalen de koninginnen zelf welke van beide blijft. Wanneer het volk in 
2 broedbakken overwinterde en niet zo groot is (4-6 ramen broed) dan haalt u de bak weg 
die niet wordt bebroed. Daarin kunnen dan nieuwe ramen geplaatst worden en die bak 
geeft u terug als er wel 8 ramen broed zijn. Er bestaat verschil van inzicht of die tweede 
bak erop of eronder moet. In deze tijd van het jaar is de rand boven het broed nest beperkt 
van omvang en kunnen de bijen makkelijk naar boven lopen. Maar plaats de bak er liever 
onder wanneer er nog behoorlijk koude nachten zijn. Bij een volk met meer dan 8 ramen 
broed vervangt u alleen de slechte ramen. 

De eerste dracht. 

Vroeg in het voorjaar leveren wilgen veel stuifmeel en nectar, wat het volk weerstand geeft 
tegen ziekten als nosema en kalkbroed. Voor het winnen van honing van de wilg heeft u 
sterke (>12 ramen broed) volken nodig. Leg onder de honingkamer een moerrooster om er 
geen broed in te krijgen. Heeft u in de honingkamer enkel ramen met kunstraat, plaats dan 
het moerrooster pas als de bijen de ramen uitbouwen. Pas dan is er kans dat de koningin 
richting honingzolder komt. Een verlies van een goede moer is nooit prettig.

De slag om de voorjaarsdracht 



Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

20 HWB 163 HWB 163 21

Groetjes, Geert.

Gelukkig zagen we een andere kast die ze aan het uitroven waren. Koningin eraf halen en 
op de moederloze kast plaatsen. Vandaag gaat dit probleemloos (zonder darren). Roger 
sprak ook over het Amerikaanse vuilbroed. Een goede raad van de man: werk proper, maak 
regelmatig je werkmateriaal proper met een vlam en ‘vervang’ vuile raten door propere 
waswafels. Tips die we zelf gaan toepassen.  

Vergadering in Bornem op 3 januari. 

Op een gladde zondag waren toch een niet onaardig aantal WIB’ers afgezakt naar 
de gemeente Bornem ‘over het water’. De gemeente heeft naast veel groen ook een 
bijenvereniging. Lut en Stef die de kern vormen van het Bestuur waren zo vriendelijk om ook 
de collega’s van de Wase Imkersbond eens uit te nodigen voor hun nieuwjaarsvergadering. 
Hier kwam uit het verre Limburg Marc Misotten eens spreken over zijn pas uitgedachte 
combinatietechniek om de varroa enkel met biotechnische methodes aan te vallen in 
plaats van de traditionele zuren. Die zijn immers niet zo onschuldig als ze eruit zien en 
kunnen het bijenvolk in het hart (koningin) aantasten. Het zou de imker bovendien veel 
werk moeten besparen, maar daar zijn we minder zeker van. 

Geen sterfte en geen zuren: mogelijk bij imkerend Vlaanderen?
We moeten natuurlijk onmiddellijk erbij vertellen dat dit een experimenteel onderzoek 
is waarbij Marc Missotten als professionele imker circa 35 kasten gebruikte voor een 
test. De test startte in de zomer van 2014 en de bijen moesten eigenlijk nog uitgewinterd 
worden. Toch ziet de man al een aantal trends waarover hij ons kwam inlichten. Naast de 
darrenraatmethode bestaan er immers nog andere biotechnische methodes (arrestraam, 
broedloos plaatsen volk, broedloze aflegger op nieuwe wasramen, …). Alleen greep je 
met deze methodes allemaal in op de honingproductie, en bleef er al eens een koningin 
achterwege, …. Eigenlijk verzamelde Marc alle biotechnische methodes die werden 
uitgetest in Vlaanderen, Nederland en Duitsland en koos hierbij voor een optimalisatie. De 
pdf met de methode kunt u nalezen op onze internet ‘DROPBOX’ (deel je e-mailadres mee) 
of delen we uit in juni bij de volgende ledenvergadering. Het is geen gemakkelijke opdracht 
om enkel te zweren bij een biotechnische methode. Het komt erop aan om de varroa te 
lokken naar een broedraam en dit dan ook te gaan verwijderen uit je kast (met varroa en 
al). Zo kun je heel wat mijten laten verdwijnen en de druk op het volk verminderen. Geen 
100% garantie, maar zelfs met zuren krijg je de varroa nog niet volledig weg. 

Vergadering 1 maart in Hof Ter Saksen.

Roger De Vos kwam uit het verre Oudenaarde ons spreken over het uitwinteren en 
vuilbroed. Uitwinteren is voor iedere imker verschillend. Mijn vader zweerde altijd dat een 
volk gerust moest gelaten worden tot midden april, maar zoonlief durft bij goed weer ook 
al in februari eens een kast open te doen en merken dat de koningin er niet meer opzit. 

Voorbije activiteiten

In het “Handboek der moderne Bijenteelt” van Johan W. Schotmans uit 1942 (een 
bewerking naar de Engelse uitgave van E.B.Wedmore) staat op de eerste bladzijde: 

Er zijn zes geheimen, die men moet kennen om als imker te slagen, en die zijn:
1.  Wees zorgzaam en opmerkzaam.
2.  Ken de drachtverhoudingen.
3.  Wees goed onderlegd.
4.  Houd sterke volken in ruime broedkamers.
5.  Werk met de allerbeste teeltkeuskoninginnen.
6.  Geef uw volken in de winter een volle voedselkamer.

Is het nu anders… nee, het zijn geen geheimen maar stelregels die altijd gelden voor zij die 
met bijen bezig zijn! Het zijn stuk voor stuk punten die in de WIB wel eens het onderwerp 
waren van een voordrachtavond of een praatcafé. Dan denk je: we zijn met onze vereniging 
goed bezig.

Stelregels

Groetjes, Theo.

Als je de pijl der waarheid afschiet, doop hem dan eerst in honing.

Wanneer je kritiek geeft, moet je dat met de nodige tact doen.
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De ene suiker is de andere niet

bijen uitvliegen, en ze dus nog werk verrichten in de korf, schakelen ze over van een 
eiwitrijk stuifmeeldieet naar een suikerrijk eetpatroon. Ook verbranden ze dan ongeveer 
vijftig procent van hun vetten. Als ze uitvliegen, hebben ze niet meer de reserves die ze als 
larf hadden en moeten ze zich dus voortdurend zien te voeden.

Robinson onderzocht eerder al hoe prikkels en genenactiviteit elkaar beïnvloeden. 
Daarmee gaf hij het debat een nieuwe wending. Hij ontdekte onder andere welke genen 
de werkverdeling bij de honinginsecten bepalen en hoe hun hersencellen zich genetisch 
aanpassen aan nieuwe informatie. Ook bewees hij dat elke bij een eigen persoonlijkheid 
heeft.

Vetzucht.

Robinsons ontdekkingen zetten de sociologie, gedragsleer en psychologie in rep en roer. ‘Ik 
ben natuurlijk geen medicus of diëtist’, zegt hij, ‘maar volgens mij is er een parallel tussen de 
bijenverdwijnziekte en ‘onze’ vetzuchtepidemie.’ In de Verenigde Staten is fructosesiroop 
immers in opspraak gekomen als mogelijk veroorzaker van de vetzuchtepidemie. 
Amerikanen zijn de laatste decennia overgegaan van een gemiddelde consumptie van 
nul tot ruim 25 kilogram per jaar. De siroop zit onder andere in frisdranken en cookies. 
De stroop, waarvan de productieformule uiterst geheim is, smaakt zoeter dan suiker. Het 
enige verschil tussen siroop en kristalsuiker is dat de suikers in kristalsuiker zogeheten 
disachariden vormen, terwijl ze in de siroop vrij voorkomen. Voorts is de samenstelling 
identiek. Bij zoogdieren zoals ratten is aangetoond dat ze van de siroop vetzucht krijgen. 
Levensmiddelenfabrikanten, artsen en diëtisten zijn in een verhit debat verwikkeld: ligt de 
siroop nu wel of niet aan de basis van de vetzuchtepidemie? ‘Het lichaam van de honingbij 
blijkt in ieder geval uiterst gevoelig voor het verschil tussen de siroop en honing – zelfs als 
de verhouding tussen fructose en glucose identiek is.’ De vraag is of fructosesiroop ook 
bij zoogdieren een bepaald signaal afgeeft dat de lever in de war stuurt. Daardoor zou dat 
orgaan onterecht denken dat het lichaam vet moet opslaan.

Zonder bijen geen mensen?

Wereldwijd gaat jaarlijks ongeveer 200 miljard euro uit naar gewassen die door bijen 
bestoven worden. Ook in België en Nederland kampen imkers met de bijenverdwijnziekte. 
En bijvoorbeeld in Noord-Ierland is het aantal honingbijen op sommige plaatsen zelfs 

De ene suiker is de andere niet

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee sommige imkers hun 
kolonies voeden de normale groei van de bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder 
zijn voor ziektes. ‘De ene suiker is de andere niet’, stelt bijenonderzoeker Gene Robinson 
van de University of Illinois (VS). Omdat de basiscomponenten van de suikers in stroop, 
suikerklontjes, nectar of honing vrijwel altijd glucose, fructose of sucrose zijn, dachten 
wetenschappers tot nu toe dat het niet uitmaakt of dieren ze als stroop of suikerklontje 
binnenkrijgen. ‘Maar het lijkt nu echt bewezen dat suikers in stroopvorm toch anders 
inwerken op het lichaam dan klontjes.’

Robinson, directeur van ‘s werelds meest uitgebreide bijenlab, publiceerde deze maand 
in Nature zijn verrassende observatie dat fructosesiroop – in wetenschappelijke termen: 
high fructose maïstroop – de natuurlijke groei en ontwikkeling van honingbijen stilzet. 
‘We hebben aangetoond dat honderden van de bijengenen niet in hun volwassen stand 
schieten. Die genen zijn waarschijnlijk betrokken bij de bijenverdwijnziekte.’ Specifiek 
betreft het genen die zowel hersenprocessen en als het immuunsysteem aansturen. Bij 
bijen die honing eten, worden die genen wel actief, bij siroopeters niet. Eerder bewezen 
andere bijenonderzoekers dat de immuungenen er onder andere voor zorgen dat bijen 
in staat zijn de pesticiden op de Amerikaanse akkers af te breken. Bijen die geen honing 
maar fructosesiroop krijgen, vliegen op hun zoektocht naar nectar in de bespoten 
landbouwvelden dus een gewisse dood tegemoet. Niet alleen zijn pesticiden giftig voor 
die bijen, ook zijn ze veel vatbaarder voor de varraomijt.

Goedkoper dan honing.

Amerikaanse imkers geven bijen in de bijenkorf vaak fructosesiroop in plaats van honing 
te eten, hoofdzakelijk uit economische overwegingen. De samenstelling van de siroop is 
nagenoeg identiek aan die van honing, maar stroop smaakt zoeter, vloeit makkelijker en 
kost minder. Eerder onderzoek toonde aan dat korfbijen gemiddeld ongeveer even oud 
worden. Maar nu de honingbij, die in de Amerikaanse landbouw jaarlijks vijftien miljard 
dollar genereert, massaal uitsterft, wordt die bevinding heroverwogen.

‘We besloten te kijken naar de genen in het vetlichaampje’, aldus Robinson. Het 
vetlichaampje van de honingbij is een eivormig orgaan dat min of meer dezelfde functie 
heeft als de lever en het vetweefsel bij mensen. De onderzoekers ontdekten dat er een 
verband bestaat tussen het eten van honing en de geschiktheid om uit te vliegen. Voordat 
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Zwitserland bant import bijen uit Italië

Import van bijen uit Italië is verboden in Zwitserland. De Zwitserse bijenhouders mogen 
geen bijen, bijenproducten en bijenmaterialen meer invoeren vanuit Sicilië en Calabrië. 
Op die manier probeert Zwitserland zich te beschermen tegen een parasiet  (Kleine 
bijenkastkever) die zich daar bevindt sinds september vorig jaar. Het verbod slaat op 
uitrustingen die de imkers gebruiken alsook op honing als voedsel voor de mensen als de 
andere producten van de bijen, gedetailleerd beschreven door de OSAV (l’office fédéderal 
de la sécurité alimentaire et des affaire vétérinaire), die de voorschriften overgenomen 
hebben van de Europese Commissie. 

De Federatie heeft om haar richtlijn ter protectie te ondersteunen de kleine kastkever 
geklasseerd bij de epidemieën die in de lente te bestrijden zijn. Aan de andere kant hebben 
de betrokkenen milieus maatregelen genomen om tot een vroegtijdige opsporing te 
komen. Anderzijds herinnert het OSAV eraan dat elke import van de bijengroep mellifera of 
hommels komende uit andere staten van de Europe Unie, altijd vergezeld moeten zijn van 
een gezondheidsattest.  Deze parasiet heeft een enorm potentieel om te vermenigvuldigen 
en is moeilijk waarneembaar. Het staat vast dat enkele individuen enorme schade kunnen 
toebrengen aan bijen- en hommel populaties, en eens geïnstalleerd zijnde in een volk, niet 
meer uitgeroeid kunnen worden.  De kleine kastkever – Aethina tumida- komt origineel  uit 
Zuid Afrika. Zijn aanwezigheid is reeds gesignaleerd in 2002 in Australië en Canada. Hij is 
ook aangetroffen in Portugal en september jongstleden ook in Zuid-Italië. De Afrikaanse bij 
bezit gedragseigenschappen tegen dit roofdier, maar de Europese bij is hiervan verstoken.
De kleine kastkever is bruin zwart, meet ongeveer 5.7 op 3.2 mm. Deze kan zes maand 
leven en vliegt tot 5 km ver en dit zeer snel. Als er geen bijen aanwezig zijn in de korf, 
overleeft het op fruit. De kleine kastkever legt zijn eieren op pollenkaders of op het mul op 
de bodem van de korf. De eieren gaan open 36 tot 48 uur na de leg. De rups voedt zich met 
het stuifmeel en migreert binnen de twee weken naar de buitenkant van de korf om zich te 
versterken in de zon en ondergaat een metamorfose naar nymphestadium. Het volwassen 
worden is tussen de twee en drie weken ten laatste. Men kan rekenen op vijf cycli per jaar. 

Groetjes, Paul.

http://www.tdg.ch/suisse/importation-dabeilles-sud-litalie-interdite/story/30527

http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=441%3Asituation-
de-linfestation-par-a-tumida-en-italie-mise-a-jour-le-22-septembre-2014&catid=159%3Aactualites-
internationales-aethina-tumida&Itemid=328

De ene suiker is de andere niet

Voor u gelezen uit archief van het populair wetenschappelijk  maandblad EOS   “Obese bijen”  auteur Henk Klomp

Willy Devriese

gehalveerd. ‘Zonder bijen zijn er over vier jaar geen mensen meer’, zou Albert Einstein zich 
ooit hebben laten ontvallen. Ongeveer tien procent van de wereldvoeding is afhankelijk 
van bestuivers. Zonder bijen zou onze voeding in elk geval een stuk minder gevarieerd zijn, 
met minder vruchten en fruit.

‘Door siroop uit ons eten te weren, kunnen we wellicht een deel van de bijenterugval 
stoppen’, zegt Robinson. ‘De tijd is rijp dat imkers hun bijenkolonies weer op de traditionele 
manier gaan voeden.’

Het belang van de afstand tot de drachtgebieden

Er is onderzoek uit 1982 van Kirk Visscher van de Cornell universiteit waarin de vliegafstand 
van bijen is uitgezocht. Dit onderzoek is aangegeven in het boek van Thomas Seeley: “The 
wisdom of the hive” op blz 49/50. De belangrijkste conclusies: 

Bijen vliegen naar bloemen (velden) op een afstand van gemiddeld 2,2 km. De maximale 
afstand is 10,9 km. 50% van de vluchten vindt plaats op een afstand van minder dan 1,5 
km. 95% van de vluchten op een afstand van minder dan 6 km. (ze bezoeken dus een 
oppervlak van meer dan 100 vierkante km!!), en 5 % van de vluchten vindt altijd nog plaats 
op een afstand van meer dan 6 km van de kast!. Dit is onder normale omstandigheden, 
dus niets rond hongervluchten. Dit onderzoek is door andere onderzoeken bevestigd.(zie 
Seeley).

Meer informatie op:
http://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=25229&start=10

http://www.beesource.com/point-of-view/joe-traynor/how-far-do-bees-fly-one-mile-two-seven-and-
why/

Met de zoekterm ‘distance bees fly from hives’ vind je nog veel andere informatie.

http://www.tdg.ch/suisse/importation-dabeilles-sud-litalie-interdite/story/30527
http://www.plateforme-esa.fr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D441%253Asituation-de-linfestation-par-a-tumida-en-italie-mise-a-jour-le-22-septembre-2014%26catid%3D159%253Aactualites-internationales-aethina-tumida%26Itemid%3D328
http://www.plateforme-esa.fr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D441%253Asituation-de-linfestation-par-a-tumida-en-italie-mise-a-jour-le-22-septembre-2014%26catid%3D159%253Aactualites-internationales-aethina-tumida%26Itemid%3D328
http://www.plateforme-esa.fr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D441%253Asituation-de-linfestation-par-a-tumida-en-italie-mise-a-jour-le-22-septembre-2014%26catid%3D159%253Aactualites-internationales-aethina-tumida%26Itemid%3D328
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‘t Korfje 163

Het is onzin, zegt het verstand. 

Het is belachelijk, zegt de trots. 

Het is onmogelijk, zegt de ervaring. 

Het is wat het is, zegt de liefde.

Erich Fried 
(Oostenrijks schrijver, dichter en essayist)
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Overname publicaties Het Waasse Bieke:
Alle in deze imkerinfo  gepubliceerde  artikelen, meningen en inzichten van de WIB 
en artikels van derden blijven onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke 
auteur. Overname van artikelen en afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling van 
de redactie van HWB en bij publicatie is bronvermelding noodzakelijk. Uitgezonderd 
de tekeningen met tekst ” ’t Korfje ”.Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist.

Informatiecentrum Bijenteelt Kon.V.I.B.
Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I., Krijgslaan 281-S35  9000 
Gent. Voor alle informatie bijenteelt en aanverwante onderwerpen 09 264 49 25.

Betalingen WIB op rekeningnummer: BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB
Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële instelling kan 
extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd door de WIB en HWB en zijn 
ten laste van diegene die de betaling doet. Betaling lidgeld gebeurt door middel van storting 
op het rekeningnummer met mededeling: Lidgeld jaar / naam / geboortejaar / e-mailadres.

Indienen artikels
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 
van het Waasse Bieke op het redactieadres admin@waseimkersbond.be toekomen.                       
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