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Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zondag 31 januari
9.30-12.30u

Voordracht: mijn 
bedrijfsmethode

Gaston Van de Vloet
Hof ter Saksen

Donderdag 11 
februari

20u

Lentevergadering
Voordracht: stekken van 
wilgen, zegen voor bijen

Huize Steenstraete

Donderdag 10 maart
20u

Voordracht: hoe 
bijensterfte vermijden

Ghislain De Roeck
Hof ter Saksen

Zondag 13 maart
15u

Plantenruildag Dorpsplein Moerzeke

Donderdag 14 april
20u

Voordracht: terug naar 
kleinere cellen

Erik Goris
Huize Steenstraete

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
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Leden die de Dropbox (internet harde schijf met boeken, slides presentaties, studies, 
...) van de Wase Imkersbond willen raadplegen moeten gewoon een mailtje sturen naar 

smetgeert@gmail.com.

Wenst u te reageren of heeft u een prangende vraag of mededeling?
admin@waseimkersbond.be

mailto:smetgeert%40gmail.com?subject=Toegang%20dropbox
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Een schalkaard had een bie gevaân
en hield ze bij heur vleren:

“Komt hier! - hij zag een jongske staan! -
komt hier mijn knappe kerel!

Hier heb ik zulk een schoon fatsoen
van beestje, ik wil ‘t u geven:

past op maar van ‘t niet dood te doen,
en laat het beestje leven.

Kom aan; jen hand; doet toe, ‘t vliegt weg;
doet toe want ‘t gaat ontsnappen!”

‘t Kind hield zijn handje toe: “Nie’ waar,
hoe schoon dat is, hoe lieflijk!”

Ha! ‘t kindje wierd te laat gewaar
hoe schoon en hoe bedrieglijk.

Het liet het beestje los, en ‘t loeg
de traantjes uit zijn oogskes,

en zei ‘t: “Het beestje is schoon genoeg,
maar ‘t heeft zulke heete pootjes.

Heete pootjes

Guido Gezelle -1860 
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Groetjes, Geert.

Woordje van een bestuurslid

Beste leden, sympathisanten.

Daags na kerst vliegen de bijen als in de herfst. Begin december de helleborus, midden 
december enkele vroege wilgestokken in bloei en de hazelaar en ook mijn honderden 
krokussen komen eraan. Zelfs de pa met 81 lentes heeft dit nog niet meegemaakt. Gelukkig 
konden de bijen dit stuifmeel dankzij het uitzonderlijk zachte weer nog meepikken. 15 
graden in de tuin met een winterzonnetje, zorgde daags na kerst zelfs voor de eerste 
paasbloem.  Vierden we nu net Kerst of is het al Pasen.

“ Jezus toch aan toe : met het weer gaat het niet goe”. Allemaal de schuld van het kerstekind 
in de Stille Oceaan: El Nino genaamd. Dit weerfenomeen zal ons wellicht nog enkele 
stormen bezorgen in februari en maart. Hopelijk blijven we wel van schade gespaard, maar 
ook een winter hoeven imkers vandaag eerder te vrezen dan te wensen. Onze bijen zetten 
immers met deze hoge temperaturen broed aan. Dit geeft diverse problemen:

1°Het zorgen voor de nakomelingen en hun vele vliegwerk en zoektocht naar vers stuifmeel 
en nectar verkort immers hun levensduur aanzienlijk. Weg zijn de winterbijen die vijf 
maanden leven. Een levensduur van 9 tot 15 weken is het maximaal haalbare. Vrieskou 
blijft maar beter weg dan want anders worden het nog harde tijden. Bijenvolkeren hebben 
wat reserve, maar toch…

2° Bijen verbruiken gemiddeld veel meer in zachte winteromstandigheden dan in de 
vrieskou. De koningin wil temperaturen van 35° in de kast en dit kan enkele bereikt worden 
met energie verbruiken (honing of suiker verbruiken). Weeg op tijd je kasten en zorg ervoor 
dat de bijen niet verhongeren.

3° Traditioneel wordt in de winter een behandeling met oxaalzuur voorgeschreven. Alle 
varroamijten in het broed worden gespaard van het zuur en zullen zich in de komende 
maanden volop inzetten om in aantal te vermenigvuldigen. De behandeling werkt niet 
goed als er al broed aanwezig is. 

Allez, vlug een schietgebedje voor een ‘vroeg’ bijenseizoen.
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Plantenruildag 13 maart 2016

Kiosk dorpsplein Moerzeke Plantendag 2015

Groetjes, Olivier.

Ook dit jaar gaat de plantenruildag door in Hamme-Zogge, het Pitoreske dorpje aan de 
scheldebocht. Hier worden GRATIS bijenplanten verdeeld. Hierbij de uitnodiging. Iedereen 
is welkom. In de nabijgelegen horecazaken kan je genieten van een drankje en een hapje. 
Ook een bezoekje aan de kapel van de zaligverklaarde priester Poppe is de moeite waard.
De verdeling van de zadenmengsels vindt ook hier plaats.

Ook Guido die op 11 februari een uiteenzetting zal geven over hoe men de wilgenpopulatie 
rond de percelen waar u als imker woont opnieuw kan bevorderen, zal aanwezig zijn. Naar 
jaarlijkse gewoonte deelt hij een aantal van de beste bijenwilgen uit. De jongste jaren werd 
heel wat gekapt en het wordt opnieuw tijd dat de imker zelf hier en daar wat voor vers 
bloed in de wilgenfamilie zorgt.

De plantenruildag gaat door op zondag 13 maart 2016 in Hamme-Zogge op het dorpsplein 
vanaf 15u.
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Ondertekening bijenvriendelijk charter Sint-Gillis-Waas

Bijenvriendelijke gemeentes

Ondertekening bijenvriendelijk charter Sint-Gillis-Waas
Op een druilige vrijdagavond in oktober zakten Theo, Geert en Paul af naar Sint-Gillis-
Waas waar een vergadering plaatsvond rond het belang van bloemen en planten voor de 
bijen. De gemeente heeft onder impuls van de schepen van milieu en ons verdienstelijk lid 
Ronald Van Puyvelde zich verbonden tot bepaalde bijenvriendelijke handelingen. Na een 
verdienstelijke voordracht van Corneel De Windt over de noodzaak van bloemen voor de 
bijen en als middel om bijensterfte te vermijden, werd het charter ondertekent (zie foto’s). 
Na de ondertekening werden de aanwezigen nog verwend door een receptie en kregen ze 
alvast een aantal krokusbollen (o.a. mooi verpakt door de vrouw van Ronald) mee voor het 
bijkomend aanplanten in de tuin.

Bijenvriendelijk charter Zwijndrecht
Het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht ging op 17 maart 2015 akkoord 
met het bijen-charter en is bereid zich te engageren om zelf een sensibiliseringsactie 
rond bijen op te zetten en om concrete acties uit te voeren naar het creëren van een 
stuifmeelrijke omgeving. De gemeente wil hiervoor in het tweede of derde jaar, een 
concreet lokaal actieplan opmaken door samenwerking met de verschillende partners. Het 
is de bedoeling om dit actieplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in 
2016 of 2017.
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Gemeente Beveren verkozen tot bijenvriendelijke gemeente in Oost-Vlaanderen.
De gemeente krijgt deze titel om haar bijenvriendelijk groenbeheer en de communicatie 
daarover met de burger. De hoofdprijs van bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 
werd evenwel gewonnen door Knokke-Heist. “De gemeente kwam verdiend als winnaar uit 
de bus met een bijenfietstocht, de aanleg van een natuurlijke bijentuin, een uitgekiende 
reeks bloemenmengsels verspreid over de gemeente en het uitzetten van verschillende 
bijenkasten in parken en domeinen”, verantwoordde de jury zijn beslissing. Winnaar 
Knokke-Heist kreeg een cheque van 250 euro voor de aankoop van bijenvriendelijke 
planten. Bonheiden won als aanmoedigingsprijs een mooi insectenhotel.

De prijs werd uitgereikt door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) dat 
een wedstrijd voor gemeenten lanceerde naar aanleiding van de ‘Week van de Bij’. Het wil 
hiermee de gemeenten aanzetten om met eenvoudige middelen de leefomstandigheden 
van de bij te verbeteren. Per provincie werd één project genomineerd. Zo kregen Leuven, 
Bonheiden, Genk en Beveren de titel ‘Bijenvriendelijke gemeente’.   

Sint-Gillis-Waas is blij met hun bij-vriendelijk statuut.

Groetjes, het bestuur.

Bijenvriendelijke gemeentes
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Bijensafari

Groetjes, het bestuur

Bijensafari is een nieuwe app die gaat helpen 
om de bijensterfte tegen te gaan. Want wat 
maar weinig mensen weten is dat de bijensterfte 
al sinds 2007 een hot topic op iPhone is. Bijen 
worden niet alleen door mobiele telefoons, 
maar ook door allerlei andere factoren in 
hun leefomgeving bedreigd. Natuur & Milieu 
liet daarom een app maken, waarmee je per 
postcodegebied kunt zien hoe het ervoor staat 
met de bijenpopulatie. Ook leer je wat je als 
gewone burger kunt doen om de omgeving 
vriendelijker te maken voor bijen. Daar help je 
niet alleen de bijen mee, maar ook jezelf. Want 
minder bestuiving door bijen kan op termijn tot 
voedseltekorten leiden.

In de fruitteelt kan het leiden tot een productiedaling van 200 miljoen euro, in de 
groententeelt zelfs een daling van 500 miljoen euro. Ook economisch gezien is het dus 
belangrijk om de bij een handje (of pootje) te helpen. Natuur & Milieu bracht de app in 
samenwerking met KPN uit. De gratis app geeft gebruikers inzicht in de huidige leefsituatie 
van bijen en wat je daaraan kunt doen. Bijvoorbeeld door planten te kweken of te plaatsen, 
die de bijen graag bezoeken. Massale bijensterfte kan zo worden voorkomen, zodat we tot 
in lengte van dagen kunnen genieten van aardbeien, bessen, tomaten, appels en peren.
De app Bijensafari is overigens vrij summier. Je kunt zien welke bijvriendelijke planten 
in de buurt zijn geplant, hoe het met de biodiversiteit is gesteld (groen is goed, rood is 
fout) en welke planten je kunt plaatsen om veel bijen aan te trekken. Veel informatie zou 
je ook gewoon via een website kunnen raadplegen; daar heb je geen aparte app voor 
nodig. Bijensafari is vooral een app waar je eenmalig eens in je omgeving kijkt om jezelf te 
informeren. Je kunt niet zien waar de bijenpopulaties bij jou in de buurt te vinden zijn en 
hoeveel het er zijn. 

Heb je een Android telefoon? 
Ga naar de Google Play Store, zoek op 'Bijensafari' en download de app.
Bij iPhone: downloaden: Bijensafari (gratis, iPhone, iOS 7.0+)

Beginscherm bijenradar app
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Bron: http://globalmagazin.com/, vertaald en bewerkt - Groetjes, Theo

De massale bijensterfte blijft toenemen, de afhankelijkheid van de mens blijft. 
In zijn nieuwe film “Meer dan honing” neemt de Zwitserse regisseur Michael Imhoof de 
kijker mee in de wereld van honingboeren - met indrukwekkende en angstaanjagende 
beelden. “Een leven zonder de bijen is ondenkbaar,” zegt men in de documentaire. 
Imposante beelden wekken en verduidelijken het leven van de bij in de bijenhal en 
schetsen het twijfelachtige gebruik van de bestuiver in grote industriële installaties. Met 
een miniatuur helikopter bereikte het team spectaculaire close-ups. Het publiek keek niet 
alleen naar rondvliegende bijen, maar ook midden in een bruisende bijenkorf.

Onvervangbaar voor de mensen
Bijen behoren tot de uitgebreide groep van vliesvleugeligen, waaronder ook de solitaire 
of wilde bijen worden gerekend. Aandacht moet aan allen worden besteed, maar vooral 
de staatvormende westerse honingbij, die onze honing levert, verdient het om net iets 
meer in de spotlight te staan. Als het derde belangrijkste dierlijk product, na rund- en 
varkensvlees, spelen ze een cruciale rol in onze voedselproductie. Met de opname van 
nectar en stuifmeel, dragen ze “incidenteel” stuifmeel van bloem naar bloem, waardoor 
de voortplanting en het voortbestaan van veel bloeiende planten verzekerd wordt. Dit 
bestuivingswerk is van onschatbare waarde en kan nooit door de mens vervangen worden.
Sinds jaren sterven er bijenkolonies, maar vooral in Europa en de Verenigde Staten. Zelfs 
in Japan, China en Egypte vermindert het aantal kolonies. Ongeveer 90 procent van de 
wereldwijde productie van voedsel heeft te maken met gewassen die worden bestoven 
door bijen. Dit stelt de bijensterfte als een ernstige bedreiging voor de mens. Zonder hen 
zouden appels, asperges, pompoenen, perziken en noten binnenkort zeer schaars worden.

Geen kans voor de honingbij
Bedreigingen voor de luchtacrobaten komen van alle kanten. Het verlies van vele bloeiende 
planten ontneemt de bijen hun basisvoedsel. Pesticiden en monoculturen veroorzaken 
een onevenwichtige voeding en verzwakken hun immuunsysteem. Door de globalisering 
is de verspreiding van ziekten, zoals de varroa, via handelsroutes uit de hele wereld tot 
stand gekomen. Tot slot zorgen veranderingen in bloeitijden en neerslagpatronen door 
de klimaatverandering voor veranderingen die schadelijk zijn voor bijen onder bepaalde 
omstandigheden. Wetenschappers discuteren momenteel over andere onbekende 
factoren die het colony collapse syndroom versterken. De gevolgen voor de mens zijn in 
ieder geval onomstreden.

Bijensterfte neemt toe, afhankelijk van mens blijft
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Verminderd vliegvermogen van de bijen

Varroamijten en het bestrijdingsmiddel imidacloprid verminderen samen het 
vliegvermogen van honingbijen, waardoor bijenvolken verzwakken en zelfs kunnen 
sterven. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research Centre in 
hun artikel in Proceedings of the Royal Society B. 

Honingbijen vliegen kortere afstanden wanneer ze uit volken komen met veel varroamijten, 
constateren de onderzoekers. De afstanden die zij afleggen zijn nog geringer wanneer die 
volken ook blootgesteld zijn aan het chemische bestrijdingsmiddel imidacloprid in een 
dosis die bijen in het veld kunnen tegenkomen. Het effect van de varroamijt blijkt groter 
dan dat van imidacloprid, maar het bestrijdingsmiddel verergert het negatieve effect van 
de parasiet. Het vermogen van het volk om voedsel te halen kan achteruit gaan door 
imidacloprid samen met de parasitaire mijt Varroa destructor, laat de studie zien. Wanneer 
dat effect maar lang genoeg aanhoudt, leidt dat mogelijk tot verzwakking en sterfte van 
het volk. De rol die de varroamijt speelt bij de wintersterfte van bijenvolken is welbekend 
onder bijenhouders. Over de rol van neonicotinoïde gewasbeschermingsmiddelen, zoals 
imidacloprid, is al enige jaren een verhit debat gaande. In eerdere studies over de effecten 
van deze gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen werden vaak individuele bijen 
blootgesteld aan relatief hoge doses van het bestrijdingsmiddel. In dit onderzoek zijn 
daarentegen juist hele bijenvolken gedurende een aantal maanden blootgesteld aan zowel 
de varroamijt als imidacloprid.

Voor het experiment gebruikten de onderzoekers foeragerende bijen. Deze werden 
gevangen op het moment dat ze naar het volk terugkwamen met stuifmeel aan hun 
achterpoten. Daaruit leidden de onderzoekers af dat deze bijen tenminste één keer 
succesvol stuifmeel hadden gehaald. Omdat 'heel zieke' bijen waarschijnlijk niet eens 
foerageerbij worden, betekent dit dat de onderzoekers eerder een onderschatting dan 
een overschatting maken van de effecten van de varroamijt en imidacloprid op individuele 
bijen in deze volken.

De bijen werden in een vliegmolen getest op hun vliegcapaciteit. Met de vliegmolen is 
de afgelegde afstand en de snelheid van de bijen gemeten. Om de bijen zo goed mogelijk 
te kunnen vergelijken, kregen ze vooraf een vaste hoeveelheid brandstof in de vorm van 
suikerwater. 

Bron: overgenomen vanop http://stad-en-groen.nl/, artikel door Kelly Kuenen

Groetjes, Olivier
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Verslag ledenvergaderingen 2015

Groetjes, het bestuur

September.
Het is voor de eerste keer dat we terug een ledenvergadering organiseerden in september 
en de opkomst was geslaagd. Onze excuses voor de laattijdige verwittiging via e-mail. 
De aanleiding was de uitbreiding van de schutskring door het FAVV voor Amerikaans 
Vuilbroed. Ondertussen is het schutsgebied rond Waasmunster, Hamme en Belsele nog 
niet opgeheven. We hopen in maart of voor de lentedracht op een opheffing van deze 
‘nood’toestand.

Oktober.
Een rustige statutaire vergadering waar we een fotoreportage van onze overleden oud- en 
erevoorzitter Fons Wuytack lieten zien. In oktober viel er ook informatie te rapen rond 
verdwijnziekte en diverse varroabehandelingen.
We konden ook enkele nieuwe leden verwelkomen.

November.
Onze jaarlijkse honingkeuring. Er werden 17 potten aangereikt om te testen en te proeven. 
Er zijn nauwelijks nog honingpotten met een te hoog vochtgehalte of zichtbare vuiligheden. 
Paul Van Osselaer heroverde net als vorig jaar de eerste stek in de competitie en nam 
een oorkonde en een waardebon in ontvangst.  Herman Vermeulen sleepte de oorkonde 
van lekkerste honing in de wacht. Door een vergissing vanuit het bestuur (onterechte 
strafpunten rond een correct etiket) sleepte Hendrik van Hoyweghen de derde plaats in de 
competitie in de wacht. Op de avond zelf werd iemand anders onterecht in de bloemetjes 
gezet. Bij deze Hendrik : onze excuses en hopelijk heeft de fles cava gesmaakt tijdens de 
feestdagen!!   Volgend jaar wordt de honingkeuring vervangen door een proeverij van 
verschillende bijenproducten. Vertel wel kort een verhaal rond wat je laat proeven. Zo leren 
andere imkers mogelijk iets bij. Je kan honing nog steeds laten keuren op het vochtgehalte!

December.
Ambrosius. Traditiegetrouw feesten met overvloedig eten en drinken à volonté. Kortom, 
een gezellig samenzijn en een hopelijk leerrijke quiz opgesteld door Geert. Het bestuur had 
gezorgd dat elke aanwezige via een tombola met een prijs naar huis kon. Ons jongste lid 
Alix, begeleid door opa en papa, genoot zichtbaar. 2016 wordt voor deze tiener een start 
in het imkerleven…
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Verbeteren van de bijenweide

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om via de imkersvereniging Tubinger- en 
Brandeburgermengsel te bestellen bij het bijenteeltcentrum in Gent. 10 EUR voor een 
zak van 1 kg Branderburger of Thubingermengsel. Het kan ook met meerdere kilo’s of in 
kleinere verpakkingen. 

Tubinger en Brandeburger. 

Tübinger- en Brandeburgermengsel zijn bijenweidemengsels die al jaar en dag hun nut 
hebben bewezen. Niet alleen zorgen deze mengsels voor een bloemenweelde om U tegen 
te zeggen, ze zijn ook een voedselbron zonder weerga voor de bijen. Na de laatste vorst 
kunnen de mengsels gezaaid worden, waarna een zestal weken later de eerst bloemen 
zullen bloeien. En deze bloemenpracht houdt zeker aan tot eind november, langer dan het 
bijenseizoen dus! Daarnaast bieden de mengsels een ideaal microklimaat voor insecten 
en andere kleine nuttige dieren. Onder andere lieveheersbeestjes en vlinders gebruiken 
de uitgebloeide bijenweide als overwinteringsplaats, en zeg nu zelf, wie heeft die beestjes 
niet graag in de tuin? Beide mengsels bevatten phacelia, boekweit, gele mosterd, radijs, 
malva en bernagie. Tübinger wordt dan uitgebreid met koriander, goudsbloem, nigella, 
korenbloem en dille, terwijl Brandenburger er de zonnebloem bovenop krijgt. Er is 
ongeveer 7 kg bloemenmengsel per hectare nodig. Uiteraard is een kleinere oppervlakte 
bezaaien met één van deze mengsels helemaal niet verboden en zelfs een aanrader.

Alle info en bestellingen bij Guido: guido.vandeputte@telenet.be

Groetjes, Guido

Zaai zelf bijvoorbeeld bermen in Of maak zelf een plekje vrij om in te zaaien

mailto:guido.vandeputte%40telenet.be?subject=Bloemenweidemengsel


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

14 HWB 166

Tsjechië, het bijenland

Bij een van mijn eerste bezoeken aan Tsjechië peilden mijn schoonouders naar mijn 
hobby’s en ondanks de ietwat stroeve communicatie vertelde ik hen dat ik imker was. Ze 
vonden het leuk. Niet meer, niet minder. Alles behalve de reactie die ik had verwacht. Zeg 
dit in België en de mensen komen je vaak met een zeer uitbundige reactie tegemoet. Echt? 
Hoe werkt dat? Heb je honing? Is dat niet gevaarlijk? We kennen ze allemaal, deze vragen. 
Maar nee, niets van dat. Alsof imkeren piece of cake is. Gelukkig kan ik nu, een drietal jaar 
later, hun non-reactie beter begrijpen want, wat blijkt, in Tsjechië is het doodnormaal.

Tijdens een tiental uitstappen naar het land van natuur en honing kwam ik de voorbije 
jaren, waar ik ook was – of het nu in Praag, een klein omringend dorpje of de bergen – 
steeds in contact met onze geliefde honingbij. Nu eens in de vorm van spontaan opduikende 
bijenkasten langs de weg, dan weer door de talrijk beschikbare honingdranken. Tsjechen 
kunnen heel wat sterke drank verzetten, al is mijn ervaring dat je ze toch niet te veel van 
onze sterkere bieren moet schenken. Naast alcohol drinken ze vaak thee en bij die thee 
hoort, wat anders, honing. Met uitzondering van de toeristische eet -en drankgelegenheden 
kwam die honing steevast uit grote 1-liter potten - soms zelfs nog groter - afkomstig 
van de lokale imker. Het was hartverwarmend hoe steeds opnieuw bij mensen thuis, in 
bergdorpjes, kleine cafés de met eigen logo versierde lokale honingpotten deel uitmaakten 
van het thee-gebeuren.  

Tsjechië telt in verhouding tot het aantal inwoners het grootst aantal imkers en 
bijenkolonies in Europa. 600 van de 53 000 imkers bevinden zich in de hoofdstad Praag. 
Zelfs de luchthaven Vaclav Havel biedt vast onderdak voor een aantal volkeren. Ondanks 
een daling van 641 595 kolonies in 1970 naar 551 681 kolonies in 2005 blijft de imkertraditie 
sterk. Met een gemiddelde van 10 kolonies per imker beschouwen de meesten het als 

Landschap met ruimte voor spontane vegetatie : Epilobium angustifolium of Knikkend wilgenroosje
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Tsjechië, het bijenland

Groetjes, Olivier

Akker met witte klaver als groenbemesting

een hobby om zichzelf en hun familie van honing te voorzien. De uitgebreide natuur, 
lage bevolkingsdichtheid, de traditie en de wetgeving dragen bij aan de populariteit van 
het imkeren. Het land is ongeveer 2.5 keer zo groot als België en telt een half miljoen 
minder inwoners. De landbouw is in vergelijking met de beschikbare oppervlakte niet echt 
grootschalig, akkerranden zijn nog aangeplant met struweel en groenbemesters zoals 
klaver worden nog frequent gebruikt. Het is ook het land waar de reuzebalsemien zowat 
alle waterwegen heeft ingepalmd. En de wetgeving die zegt: zolang je de buren maar niet 
te veel hindert is bijenhouden toegelaten. Voor wie met zijn Carnicabijen, want daar wordt 
bijna uitsluitend mee gewerkt, er aan denkt naar Tsjechië te verhuizen en succesvol wil 
imkeren zal de natuur alvast geen roet in het eten gooien.

Als Belgisch imker krijg ik geregeld Tsjechische honing cadeau. Meteen komt de lepel 
tevoorschijn voor een proevertje. De eerste keer viel me dat toch wat tegen die typische 
donkere boshoning. Veel sterker van smaak en vaak ook zeer stroperig. Mijn favoriet is 
het zeker niet maar met mate kan het me toch smaken. Voor elke imker is Tsjechië een 
bijzondere bestemming. Een land dat zo sterk met de honingbij verbonden is, daar kan je 
je alleen maar thuis voelen.
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Plant van de maand januari 2016

De talrijke meeldraden leveren een lichtgeel pollen af. Omdat een bij een Helleborusbloem 
eerst de vrouwelijke geslachtsdelen (de stamper) rijp zijn en pas daarnaa de meeldraden 
(= mannelijke geslachtsdelen) kan de bloem niet aan zelfbestuiving doen. Ze is met andere 
woorden tweeslachtig en eenhuizig. Nectarwaarde 1 en pollenwaarde 3. Vooral de soort 
orientalis kent bijzonder veel kleur- en bloemvariaties. Ze zijn ijzersterk, zaaien zich goed 
uit en zijn betrouwbaar. Het enige minpunt is de gevoeligheid voor bladvlekkenziekte. Tot 
erge schade komt het meestal niet. Knip begin januari het blad af voor extra bloemgenot 
en fris groen blad.

Naast de orientalis soort zijn ook Helleborus niger, Helleborus foetidus, Helleborus 
argutifolius goede drachtplanten. Elk hebben ze hun voorkeur wat standplaats betreft 
die varieert van vochtige bosgrond tot drogere zandleemgrond. Wie een vroege 
nectarleverancier wilt, kiest beslist voor Helleborus argutifolius waarvan de nectarwaarde  
tot 3 oploopt.

Een bij bezoekt gemiddeld 10 bloemen per minuut. Elke vlucht duurt ongeveer 10 minuten. 
Op een vlucht van 1 uur kunnen ze twee stuifmeelklompjes verzamelen en maximum 60mg 
als het om nectar gaat. Een gemiddeld volk haalt jaarlijks 40 kg stuifmeel en 500kg nectar of 
250 kg honing binnen. Hiervoor moeten ze meer dan een miljoen bloemen bezoeken. Een 
hele klus! Degelijke kennis van de bijenweide is daarom onontbeerlijk. Daarom beschrijven 
we vanaf deze editie elke keer een drachtplant.

“Honingbij op roze Helleborus” - Photo by “Olivier Foubert’ - Licensed under “© Olivier Foubert”

Groetjes, Olivier
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P450 enzymen

In een eerder artikel “De ene suiker is de andere niet” werd reeds aangehaald dat 
suikerwater of fructosesiroop geen gelijkwaardig alternatief vormen voor de eigen 
aangemaakte honing. De bijen zijn al lang ingewinterd maar na het lezen van dit artikel 
hoop ik verschillende imkers te overtuigen een iets minder overvloedige zomeroogst in te 
potten. Vanuit apicentrische overwegingen heb ik dit jaar (2015) bij mijn productievolken 
de helft van de oogstbare honing in de kast, en dus voor de bijen, achter gelaten.

Zoals vele andere insecten, doen honingbijen beroep op detoxificatie-enzymen om zowel 
natuurlijk lichaamsvreemde stoffen als niet natuurlijke (pesticiden) stoffen af te breken. Het 
belangrijkste enzym dat instaat voor deze functie heet P450 en breekt allerlei chemische 
stoffen af die in honing, pollen en nectar voorkomen. Dit is meteen de belangrijkste reden 
dat veel van de chemische zuren die ter bestrijding van de varroamijt gebruikt worden 
redelijk goed worden getolereerd.

Verschillende natuurlijke – in officiële termen : phytochemische - stoffen die bijen in nectar, 
pollen en propolis tegenkomen hebben een stimulanseffect op de P450 enzymen en ze 
zetten deze enzymen aan het werk. Eerdere studies toonden ook al aan dat honing hetzelfde 
effect heeft op de P450 enzymen bij de mens. Om te determineren of deze ‘phytochemische’ 
stoffen in honing als stimulator werken, werd een vergelijkende studie opgezet met 
honing, suikerwater en fructosesiroop. Er werd gekeken naar de ontvankelijkheid op tau-
fluvalinaat (aanwezig in Apistan) en imidacloprid (een neonicotinoïde). 

De onderzoekers vonden geen verschil in P450 enzymen voor bijen op een dieet van 
suikerwater of fructosesiroop terwijl dit met honing wel degelijk kon aangetoond worden. 
Beide diëten zijn dus geen gelijkwaardige vervangers van honing. Ook pollen en propolis 
veroorzaakten een kleine inductie van P450 enzymen. Men zou dan verwachten dat op 
honing opgekweekte bijen het tau-fluvalinaat en het imidacloprid beter zouden kunnen 
verwerken maar dat kon het onderzoek niet aantonen. Enkel natuurlijk, lichaamsvreemde 
stoffen kunnen met behulp van de P450 enzymen worden ontgift. 

Dit brengt ons bij het begrip co-evolutie. Wanneer een honingbij een nieuwe 
lichaamsvreemde stof tegenkomt zoals bepaalde zuren en neonicotinoïdes, waarmee ze 
niet samen zijn geëvolueerd, lijkt het erop dat deze synthetische stoffen niet als inductor 
optreden en dus veel schade kunnen aanrichten. In een situatie waarin bijen worden 
blootgesteld aan deze nieuwe vreemde stoffen doet het voederen van suikerwater of 
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P450 enzymen

Bron: Ecologically Appropriate Xenobiotics Induce Cytochrome P450s in Apis mellifera, Johnson et al. 

Groetjes, Olivier

Groetjes, het bestuur.

fructosesiroop dus eerder ‘slecht’ dan goed. Het voederen met voldoende pollen en 
honing kan dan bijdragen aan het stimuleren van P450 enzymen en bevorderde de sterkte 
van de bij en het overleven van de kolonie.

Bij dissectie bleek achteraf ook dat het dieet een effect heeft op de morfologie van het 
darmstelsel van de bij. Bij niet-honing gevoederde bijen was het significant kleiner en 
fragieler. Of dit een gevolg heeft op de virulentie van een bij is echter niet duidelijk.

Ten slotte toch nog even deze ontnuchterende cijfers. In een onderzoek verspreid over 
23 Amerikaanse staten werden maar liefst 118 verschillende pesticiden gevonden, met 
een gemiddelde van 6,5 pesticide per staal van was, pollen, bijenbrood, volwassen bij en 
broed. Meer dan 90% van alle 749 stalen bevatte minstens twee pesticiden.

De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft een tekort aan zwermscheppers. In mei en juni krijgt 
de milieu-afdeling van de gemeente soms oproepen van mensen die een zwerm in de 
tuin hebben. Voorlopig konden ze enkel 1 of 2 personen oproepen, maar dat is te weinig. 
Imkers uit het grondgebied die zich willen opgeven om bij een oproep zwermen te gaan 
scheppen geven best een seintje aan smetgeert@gmail.com. Geert gaat de namen en 
telefoongegevens doorspelen aan de milieudienst en de brandweer van Sint-Gillis-Waas.

Oproep zwermscheppers Sint-Gillis-Waas gevraagd

mailto:smetgeert%40gmail.com?subject=Zwermschepper%20sint%20gillis%20waas
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Onderzoekers aan de Universiteit van Chicago hebben in het tijdschrift Cancer Prevention 
Research gepubliceerd dat de chemische stof Cape (koffiezuur-fenethylester), in een 
experiment op muizen, de vermenigvuldiging van kwaadaardige prostaattumorcellen 
verhindert. Voorwaarde: de dieren moeten dagelijks van de natuurlijke remedie te eten 
krijgen.

Het ester (een organische chemische verbinding) is een onderdeel van de door de ijverig 
werkende honingbijen geproduceerde propolis. Het dient als zogenaamde kitstof die de 
bijen gebruiken om gaten en kieren in hun nest te dichten. Eeuwenlang wordt propolis 
reeds beschouwd als natuurlijke remedie: om keelpijn, allergieën, brandwonden en kanker 
te genezen. 

De Amerikaanse onderzoekers wilden te weten komen of het product wel degelijk voor de 
mens die belangrijke eigenschappen heeft. Muizen waarin menselijke prostaattumorcellen 
werden ingeplant dienden als proefkonijn. De diertjes kregen een dieet, gemengd met 
het betreffende koffiezuur gevoederd. Om de verandering op honderden proteïnen in het 
lichaam van de muizen gelijktijdig vast te stellen werd een speciale techniek gebruikt.

Het resultaat van de studie luidt als volgt:

Door het blokkeren van de voedingsopname onderdrukt zelfs in kleine dosis de substantie 
de celgroei van de tumor. Na zes weken, was de volumegroei van de tumor met de helft 
verminderd. Stopt men de orale toediening, dan wordt de groei van de kanker echter 
voortgezet met de vorige snelheid. CAPE stopt dus celdeling, maar doodt de kankercellen 
niet volgens onderzoeksleider Richard B. Jones.

Echter: als klinisch onderzoek de werkzaamheid en veiligheid van CAPE kan onderbouwen, 
kan het in de toekomst waarschijnlijk de kankercellen dodende chemotherapie 
ondersteunen. 

Kankerremmer gedetecteerd in propolis

Bron: http://globalmagazin.com/

Groetjes, Theo
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Steeds vaker moet ik vaststellen dat natuurliefhebbers en imkers in elkaars vaarwater 
terecht komen. Vaak is de aanleiding een discussie over exoten. Een woord waar menig 
natuurpunter allergisch aan is. De imkers verwijten de “groenen” van natuurpunt dan dat 
ze extreem zijn en meer kwaad doen dan goed met het kappen van onze mooie bomen 
zoals Acacia en het bestrijden van onze reuzenbalsemien.  De mensen van natuurpunt 
verwijten imkers dat “hun” exoten de inheemse flora verdringen en de biodiversiteit zo 
verlagen.

Spijtig vind ik het, en een gemiste kans. Zowel natuurpunt als imkers hebben één  ding 
gemeen. Ze geven om de natuur en willen er alles aan doen om deze natuur te verbeteren 
en te beschermen. Waarom dan niet meer samenwerken in plaats van elkaar steeds 
verwijten naar het hoofd te slingeren ?  Hier zijn trouwens mooie voorbeelden van te 
vinden.  Er zijn mooie bijenstanden in het Panneweel, aan het fort van Steendorp enz.  De 
omliggende gronden worden beheerd door mensen van natuurpunt…

In deze discussie heeft iedereen  zijn eigen mening en het doel dat hij wil bereiken kan 
verschillen.  De imker zal eerder naar een bloemrijke omgeving willen streven waar dracht 
is van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. Uiteraard passen daar dan de exoten 
in die de bloeitijden nog meer verlengen en de productie van elke bijenkast verhogen. 
Maar iemand die gepassioneerd bezig is met het bestuderen van de eikenpage zal streven 
naar een omgeving die vol zomereiken staat. Deze zomereiken zijn dan weer waardeloos 
voor onze honingbijen… Hiermee wil ik maar aantonen dat wat voor de ene persoon van 
onschatbare waarde is, voor de ander persoon waardeloos kan zijn.

Persoonlijk vind ik dat het zeer afhangt van de plaats waar ze de bestrijding toepassen. Zo 
heb ik gezien dat het natuurgebied “De Stropers” is veranderd van redelijk gesloten bos 
met exoten zoals Amerikaanse eik en acacia, naar een open heidegebied  waar het nu in 
de zomer vol vlinders, bijen en andere insecten zit. Dit door het doorgedreven beheer van 
natuurpunt en van waters en bossen in dat gebied. 

Hier varen wij als imker toch ook wel bij ?  Akkoord, de acacia’s zijn verdwenen, maar een 
heidegebied is verschenen waar  honderdmaal meer insecten en vlinders van genieten.  De 
biodiversiteit is er sterk verhoogd en daar varen alle insecten wel bij, ook de honingbijen.  

Tegen elkaar?



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

HWB 166 21

Tegen elkaar?

Communicatie is hier een zeer belangrijke factor. Wanneer je aan de mensen uitlegt wat 
je doel is, zal het begrip vaak volgen. Maar als imkers gewoon de Acacia’s zien omhakken 
zonder te weten welk doel er achter zit, is er vaak veel onbegrip.

Het is een zeer moeilijke discussie en er is nog een lange weg nodig voor we elkaar terug 
in de armen sluiten. Maar probeer toch de volgende maal als je grote werken door 
Natuurpunt ziet uitvoeren, te begrijpen welk beheer er achter deze ingrepen zit.  Het 
resultaat is misschien helemaal niet zo bij-onvriendelijk als eerst gedacht. En als dit niet 
het geval is, moeten we proberen met hen het gesprek aan te gaan.  We hebben veel meer 
gemeenschappelijk dan we soms denken !

Geluk

Elke minuut boosheid kost je zestig seconden geluk.

Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) - (Amerikaans dichter en filosoof)

Groetjes, Tim
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Bijen helpen overleven in een stedelijke omgeving?

Eva Florizoone, student projectontwikkeling bedacht een manier om de bijenpopulatie te 
stimuleren. Ze heeft het over ‘Restaurantstad’, die een volledig voedselaanbod geeft en 
een ‘Hotel stad’, die een volledig aanbod geeft aan nestgelegenheid. Haar idee houdt in 
dat ‘UrbanLeafs’, een natuurdak, ervoor zorgt dat de bijenpopulatie kan groeien op het dak 
en dat hiervan een deel kan uitgezet worden op het platteland. Dit gedeelte zou dan voor 
de natuurlijke bestuiving op het platteland verzorgen.

UrbanLeafs is een nabootsing van de natuurlijke habitats voor bijen in een stedelijke 
omgeving. De stad heeft heel veel te bieden aan de bijen, maar de nestgelegenheid ontbreekt 
voor grootste deel van de vele bijensoorten. Hieruit ontstond het ‘UrbanLeafs’ idee, een 
natuurlijk dak te bouwen waar de vele bijensoorten, rustig en ongestoord hun leventje 
kunnen leiden. Het natuurdak bestaat uit 3 poductiecomponenten: de daktuintegel, het 
nestblok voor de grondbijen en het nestblok voor de bovengrondse levende bijen. Het 
product speelt in op 2 overlevingsfactoren van de bij namelijk de voedselvoorziening en 
de nestgelegenheid.
 
Het ‘UrbanLeafs’ dak onderscheidt zich van andere groendaken door de selectieve 
beplanting die louter uit nectar- en stuifmeel producerend planten bestaat, zowel voor 
bovengrondse als ondergrondse bijensoorten. Het nestblok voor grondbewoners zou 
gevuld worden met grond uit de omgeving en het nestblok voor de hotelbewoners zou 
bestaan uit 2 modellen, één met plantenstengels en een ander uit volhout, voorzien van 
nestgangen met variërende diameters. UrbanLeafs heeft ook een eigen dienst die instaat 
voor het onderhoud van het natuurdak en het overschot aan gekweekte bijen uitzet naar 

Toepassing op daktuin De Urban Leafs boxen
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Bijen helpen overleven in een stedelijke omgeving?

Groetjes, Paul

Groetjes, Theo

In een artikel op zijn blog schreef Juliaan van Acker het  volgende over de klimaatcrisis :
“Hoe de EU en de VN de klimaatcrisis aanwakkeren”
De klimaatcrisis kan slechts worden bezworen als u en ik, dit wil zeggen de individuen 
in de wereld, massaal hun gedrag aanpassen. De stelling die hier aan de orde komt is 
dat individuen slechts bereid zijn hun gedrag te veranderen als ze persoonlijk worden 
aangesproken door instanties waarmee ze zich identificeren. Is de afstand tussen de 
burger en de instanties te groot, dan wordt het omgekeerde effect bereikt. Niemand voelt 
zich persoonlijk aangesproken en er gebeurt niks.

Wil je het volledige artikel van Juliaan van Acker lezen ga dan naar www.ministrando.org
Omdat we als imker wel eens wachten op wat onze buurman doet, of wat er van bovenaf 
wordt aangeraden of opgelegd, moeten we als imker zelf beslissen hoe we het milieu voor 
onze bijen, dus ook voor onszelf en de rest van de wereld, willen verbeteren! 
Misschien moeten we toch nog maar eens denken aan de boodschap die Alfons Wuytack 
zaliger gaf: “een volk dat zwermt is gezond”. Een zwerm is milieuvriendelijk, maar een 
kunstzwerm is dat niet. De methode van Marc Nicque is een milieuvriendelijkere variant 
op de kunstzwerm en tevens een besparing van milieuvervuilende producten. Al die 
producten zijn niet gezond voor onze bijen en zeker ook niet voor onszelf. Denk maar eens 
aan het al te vaak verkeerd gebruik van oxaalzuur!...

Milieu en klimaat

het platteland.

Korte briefing van een artikel verschenen in het maandblad van TuinHier magazine, 
maandblad voor de tuinder, december 2015 en geschreven door Eva Florizoone. Ook in 
dit maanblad verschenen: ‘Duindoorn” de vrucht van de toekomst!, zowel voor mens als 
voor de bijensoorten. Bij interesse kan u steeds contact opnemen met Eva Florizoone of 
neem een kijkje op haar LinkedIn pagina: www.linkedin.com/in/eva-florizoone-413821b6.
Een website om het product te promoten is in de maak.

www.linkedin.com/in/eva-florizoone-413821b6
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Een evenwicht tussen mijt, bij en het DWV

De varroamijt tast de bij niet enkel rechtstreeks aan, maar brengt ook een pak virussen met 
zich mee. Het DWV (Deformed Wing Virus) is het meest bekende. Door een combinatie 
van beiden stijgt de bijensterfte zienderogen. Toch zijn er bijenkolonies die ondanks een 
hoge varroa- en virusdruk weten te overleven. Hoe dit kan? Wetenschappers omschrijven 
het als ‘superinfection exclusion’. Het komt er op neer dat in sommige kolonies een niet-
dodelijke variant van het DWV zich weet te manifesteren waardoor de dodelijke variant 
zijn overwicht verliest. Dit is een lichtpunt voor de apicentrische imkers onder ons die een 
stroom van kritiek krijgen wegens het niet (of weinig) bestrijden van de varroamijt.

De studie toonde aan dat enkel en alleen de aanwezigheid van het virus DWV niet voldoende 
is om de massale bijensterfte te verklaren. Voor de introductie van de varroamijt leefde de 
bijen in evenwicht met het DWV. Ook toen kwam het virus dus voor in onze kolonies. De 
mijt voorzag echter een nieuwe, eenvoudigere toegangsweg rechtstreeks door het pantser 
van de bij. Dit resulteerde in de dominantie van één zeer virulent type van het DWV, Het 
A-Type. De minder schadelijke types werden met de intrede van de varroamijt verdrongen. 
Testen bewijzen dat de dominantie van het A-Type lijdt tot een verlies aan virusdiversiteit 
en een miljoenvoud in virulentie met zich meebrengt.

Traditioneel wordt de varroamijt chemisch behandeld, toch zijn er zeldzame waarnemingen 
waar onbehandelde, geïsoleerde bijenkolonies weten te overleven. Dit werd onder andere 
vastgesteld op een eiland in Brazilië en in afgezonderde stukken bos in Frankrijk en New 
York. Een Engelse imker is er zelfs in geslaagd 40 kolonies te laten overleven zonder 
chemische behandelingen tegen de varroamijt. Na onderzoek blijkt dat ondanks de hoge 
varroa-en DWVdruk voornamelijk het DWV Type B, de minder virulente variant, aanwezig 
was.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het Type A van het DWV in hogere mate aanwezig is in de 
varroamijten dan in de bijen. Hoewel de mijten dus drager zijn van de meest schadelijke 
variant, kan de minder schadelijke variant domineren in de bijen. Het lijkt er dus op dat 
het Type B, eens gevestigd in een bijenvolk, voorkomt dat het Type A zich verder uitbreidt. 
De onderzoekers speculeren dat een co-evolutie tussen mijt en bij mogelijks een nieuw 
evenwicht heeft geselecteerd tussen honingbij en het Type B DWV en zo de bij en de 
kolonie beschermen.
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- De boerderij is niet compleet als de boer geen imker heet. -

Internetsprokkels

Filmpjes van verschillende soorten bijenkorven: 
https://www.youtube.com/watch?v=_e1cu5E-B6Q
https://youtu.be/2kX7u3bYPFo
https://youtu.be/eOQk1irNu0I
https://youtu.be/dE4sYphFUaU
 
Filmpje winnaar Nature Award 2015: 
http://www.bijenhof-dv.nl/nieuws-bijen-honing-bijensterfte-artikel/items/nature-award-
2015-gaat-naar-prachtige-film-met-honingbijen

Dit is een positieve evolutie aangezien de mijten veelal drager zijn van het type A hangt 
het af van een portie geluk en vooral aan kunde om bijenvolkeren te selecteren die niet 
meer ‘verloren’ gaan. Hiervoor heb je meerdere volkeren en meerdere standen (voorkomt 
herbesmetting) nodig. Enkel met tijd, geduld en grondige observatie is kan dit een goed 
selectiecriterium zijn in de zoektocht naar een evenwicht tussen bij en mijt.

Een evenwicht tussen mijt, bij en het DWV

Bron: The ISME Journal (2015), 1–10, vertaald en bewerkt. Type licentie: CC 4.0

Groetjes, Olivier

http://www.bijenhof-dv.nl/nieuws-bijen-honing-bijensterfte-artikel/items/nature-award-2015-gaat-naar-prachtige-film-met-honingbijen
http://www.bijenhof-dv.nl/nieuws-bijen-honing-bijensterfte-artikel/items/nature-award-2015-gaat-naar-prachtige-film-met-honingbijen
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Programma 2016 : scholing van de moderne imker

Groetjes, het bestuur

Net als de voorbij jaren stelden we opnieuw in 2016 een interessant programma voor u 
als imker samen om ‘bij te leren’. Hierbij wat meer duiding bij de volgende evenementen.

31 januari - Hof Ter Saksen. 
Een gewaardeerd spreker en imker komt op de laatste zondag van januari spreken over zijn 
bedrijfsmethode. Gaston Van de Vloet is een inspirerend man in imkerland. Man en vrouw 
samen, als imkerend koppel, kunnen ze zowel voor startende als bestaande imkers diverse 
methodes voor het beheren van bijen in de moderne imkerij aanbieden. Ze krijgen nog 
jaarlijks te maken met nieuwe elementen in de imkerij via hun ‘werkrelatie / vakantie’ bij 
een Oostenrijkse beroepsimker.  

11 februari – Huize Steenstraete. 
Guido Van de Putte komt ons vertellen over zijn methode om wilgen te vermenigvuldigen 
en de bijenweide te promoten in de voordracht ‘Wilgen een zegen voor de bijen’. 

10 maart – Huize Steenstraete.
Ghislain De Roeck, een zeer minzaam imker, snuistert in de donkere wintermaanden veel 
in literatuur rond bijen en imkeren. Hij is de man die ons imkers zeker iets kan bijbrengen 
in zijn voordracht: Hoe bijensterfte vermijden. 

13 maart – Plantenruildag Moerzeke-Hamme.

14 april – Huize Steenstraete.
Erik Goris, eigenaar van de Honingraat in Waasmunster, vraagt zich af hoelang we nog 
de verschillende producten voor varroabestrijding kunnen gebruiken. Resistentie tegen 
organische zuren is een kwestie van enkele jaren.   Een terugkeer naar de imkerij van 
vroeger die op kleinere cellen imkerde kan één methode zijn om de bijensterfte als gevolg 
van varroa in te dammen.

15 mei – Lentemarkt – Grote Markt Sint-Niklaas. 
Iedereen die met een vraag zit kan deze aan de aanwezige leden van het bestuur stellen. 
We staan op de markt van 10 tot 16u.
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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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