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Vergaderzaal
Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet kenbaar hebben gemaakt aan 
de WIB vragen wij dringend dit te doen voor een snelle communicatie indien nodig. 

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Donderdag 14 april
20u

Voordracht: terug naar 
kleinere cellen

Erik Goris
Huize Steenstraete

Zondag 15 mei
10-15u

Lentemarkt Sint-Niklaas. 
Bestuur aanwezig: Wie 

met vragen zit krijgt 
antwoord

Grote markt, Sint-Niklaas

Donderdag 9 juni 
20u

Voorbereiding op de 
omlarfdag (bij Marc 

Nicque)
Huize Steenstraete

Zaterdag 18 juni
10-12u

Omlarfdag bij Marc 
Nicque

Iepenstraat 92, Sint-
Niklaas

Juli en augustus Geen activiteiten Thuis, bij de bijen.

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
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Een bij op een bloem, 
De bloem wiegt zachtjes op en neer

 Tevreden over wat komen gaat na het bezoek van de bij,

 De vrucht gaat groeien tot peer appel aardbei  
Zonder de bij geen vooruitzicht om haar plantenleven door te geven 

Mensen wachten op de vrucht  
Maar vergeten wat vooraf ging 

De bij werkt en werkt om de mens het leven te gunnen 
Maar de mens wil de inspanning van de bij niet zien  

Zelfs de bij belonen kent hij niet

Een bij op een bloem

Overzicht aantal geregistreerde imkers

Groetjes, Beedog

Groetjes, het bestuur.

Provincie / Gewest februari 2013 januari 2014 januari 2015 januari 2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 38 54

Antwerpen 523 687 852
Limburg 509 568 641
Oost-Vlaanderen 541 625 708
Vlaams Brabant 425 505 591
West-Vlaanderen 371 399 457
Totaal Vlaanderen 2369 2784 3249

Henegouwen 229 308 412
Luik 165 217 264
Luxemburg 198 262 323
Namen 181 288 334
Waals Brabant 104 151 205
Totaal Wallonië 877 1226 1538

Eindtotaal 2949 3261 4048 4841
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Groetjes, Geert.

Woordje van een bestuurslid

Beste leden, sympathisanten.

Een primeur voor de imkerswereld in het Waasland. We kregen te horen vanuit de 
Algemene Vergadering dat de prijs voor honing wordt verhoogd met 1 EUR. De nieuwe 
richtprijs is dus 6 EUR voor een potje van het zoete goud met een gewicht van 500 g.

Moeten we als imkers hier nu tevreden mee zijn dat de richtprijs voor honing wordt 
verhoogd? Alles wordt toch immers duurder en de richtprijs werd sinds 2007 niet meer 
opgetrokken. Ondertussen is het materiaal wel steeds duurder geworden. We moeten als 
imkers ook steeds meer voldoen aan allerlei regels van het FAVV (al blijft de last hier nog 
steeds beperkt ten opzichte van de landbouwers of dierenhouders zoals schapenhoeders). 
Op basis van een Europees onderzoek, dat recent werd gevoerd en waar vooral de grote 
landen de plak zwaaien, zou de kostprijs van een kilogram honing variëren tussen de 3 en 6 
euro per kilogram. Per kilogram en dit inclusief alle bestrijdingsmiddelen verkregen via het 
officiële circuit maar exclusief imkersuren en gemiste familie-evenementen.

Er circuleren vandaag heel wat geruchten dat imkers en dierenartsen in de toekomst de 
handen in elkaar zouden slaan omtrent de bestrijding van de bijensterfte. De Belgische 
imker zou met een dierenarts een ‘professioneel’ contract afsluiten, de dierenarts zou om 
de 3 of 5 jaar langskomen en hierdoor zou de imker toegang krijgen tot alle geneesmiddelen 
die op de Europese markt ‘toegelaten’ zijn. In België (zie ook het advies van het FAVV en de 
bijkomende uitleg bijgevoegd bij dit Bieke) zitten we nu qua bestrijdingsmogelijkheden na 
de zomerdracht vrij beperkt (Thymol). 

Eerst zorgen dat alle imkers ‘geregistreerd’ zijn zonder enige kost lijkt ons als vereniging 
toch al een eerste stap in de goede richting. Bij een uitbraak van vuilbroed kan je er zo 
voor zorgen dat de verschillende imkers in de schutskring snel kunnen worden bezocht 
en de schutskring snel kan opgeheven worden. Op moment van schrijven (eind maart) 
is de schutskring tussen Waasmunster, een deel van Hamme en Belsele nog steeds niet 
opgeheven. Er zijn gelukkig steeds meer imkers geregistreerd (zie vorige pagina).

Nog een paar datums om te noteren. De Week van de Bij wordt plechtig geopend op de 
Vroente te Kalmthout op 29 mei. Uitnodiging volgt. Het volgende imkercongres gaat door 
op 1 oktober in Leuven. Thema ‘Wat doen om succesvol uit te winteren’.
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Groetjes, Geert.

Voordracht Ghislain De Roeck

1.Bijensterfte : grotendeels een gevolg van de imker zelf

2.De varroamijt verspreidt de virussen (o.a. misvormde vleugels) in een bijenkast razendsnel

3. Virussen verzwakken het immuunsysteem van de bij. Het komt er dus op aan om de mijt 
zoveel mogelijk te bestrijden:

• Dit kan via biotechnische methodes gecombineerd met zuren
• Vroegtijdige start van de behandeling

 Ghislain start de behandeling na de lentedracht (niet zomerdracht) met een   
 broedloze tussenaflegger. 

4. Om gezonde winterbijen te kweken moet de varroabehandeling minstens 42 dagen op 
voorhand opstarten. Wanneer worden vandaag winterbijen geboren?

• In oktober / november (vroeger september)
• Oppassen dus voor herbesmetting later op het jaar via roverij

5. Stuifmeel en het aanbod ervan is een belangrijk element voor het overleven van 
bijenvolkeren. 

• Voedert in het voorjaar 'stuifmeeldeeg'
• Voedert in het najaar stuifmeeldeeg 
• Recepten op pag. 62 van de presentatie (beschikbaar op aanvraag)

Ghislain verliest de jongste jaren geen volkeren meer ongeacht er in naburige 
landbouwpercelen vlot met pesticides wordt gewerkt. Pesticides alleen is dus geen reden 
om bijensterfte te verklaren. 

Nog een element : Thymol : varroa’s worden stilaan resistent aan thymolproducten!! 
Organische zuren (mierezuur en oxaalzuur) voorlopig laatste alternatief voor de actieve 
imker-bestrijder.
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Bloemen passen iriserend effect op bijen aan

Vertaald en bewerkt,

Groetjes Olivier

Iriseren (Grieks: iris = regenboog, ook iridiseren) is het natuurkundige verschijnsel van 
hoek-afhankelijke kleur en komt alleen voor bij structurele kleuren. Denk bijvoorbeeld aan 
het regenboogeffect aan de achterzijde van een cd. Het wordt veroorzaakt door structuren 
zoals een diffractierooster die het licht opsplitsen. Deze structuren komen in zowel dieren 
als planten voor en bepalen de waarneembare kleurtint. Bijvoorbeeld bij bijen, maar ook 
bij de bloemblaadjes van planten. De impact van dit iriserend effect op het gedrag van 
dieren en planten en de mogelijke ecologische betekenis bleven tot nu toe onbekend. 
Insectbestoven bloemen worden wel eens beschreven alsof ze een reclamebord vol met 
sensoren en tal van andere florale eigenschappen hebben die bijdragen tot een opvallende 
vertoning om verkennende bestuivers aan te trekken.

Het florale iriserende effect is duidelijker waarneembaar voor dieren dan voor mensen 
waardoor men de volgende belangrijke vraag kan stellen. Indien het de functie van 
bloembaadjes is om bestuivers aan te trekken, kunnen ze dan ook het iriserend effect 
afstemmen om hun ‘show’-karakter nog te vergroten en meer bestuivers aan te trekken? 
Een tweede element is het feit dat bestuivers bloemkleuren als advertenties voor een 
kwaliteitsvolle beloning onthouden waardoor sommige steeds op dezelfde bloemen 
vliegen. Maar zou het iriserend effect de advertentie dan niet verstoren?

In deze studie werd onderzocht of de ontdekbaarheid en herkenning van bloemen door 
de aardhommel veranderde indien de pigmentatie en het iriserend effect wijzigde. De 
onderzoekers vonden dat het iriserend effect inderdaad de ontdekbaarheid van een bloem 
vergroot maar dat perfect iriserende bloemen moeilijker te vinden waren en de bijen dus 
veel nectarrijke bloemen misliepen.  Belangrijk is dus met andere woorden het evenwicht 
tussen hevig iriseren om aandacht te trekken en verminderd iriseren om de kleurtint niet 
overdadig te wijzigen.

Subtiel iriseren is dus het perfecte, fragiele doch gebalanceerde mechanisme om bijen te 
lokken. Voldoende aandacht trekken  stelt de bij in staat de bloem te ontdekken en niet te 
veel aandacht trekken lijdt tot vlotte identificatie.

Bron: Current Biology, “Flower Iridescence Increases Object Detection in the Insect Visual System without 

Compromising Object Identity” - © Heather M. Whitneycorrespondenceemail, Alison Reed, Sean A. Rands, Lars 

Chittka, Beverley J. Glovercorrespondenceemail. Licentie CC BY-NC-ND 4.0
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Plantendag 2016

Groetjes, het bestuur

Jaarlijks worden op de plantendag talrijke bijenvriendelijke en stuifmeelrijke planten 
uitgedeeld. Dit jaar voor de tweede keer op het dorpsplein in Moerzeke. Het was een groot 
succes. Met een helderblauwe lucht en een stralend zonnetje kregen we zelfs enkele bijtjes 
op bezoek. Een viertal takken in de aanhangwagen van Guido waren voldoende om enkele 
honingbijen, hommels en metselbijen aan te trekken. Ook de VRT-camera ploeg probeerde 
de beestjes op beeld vast te leggen. Een kort verslag vindt u terug op de website van de 
redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43326 . 
Ook onze wilgenspecialist Guido gaf een woordje uitleg aan de cameracrew over het 
belang en het kweken van wilgen.

Dankzij het weer en de doorgedreven inzet van de Imkersbond Hamme met als drijvende 
kracht Ludwig van Ekert was er minstens dubbel zo veel volk aanwezige ten opzichte van 
de eerste editie. Jammer genoeg was dit allicht de laatste keer dat het dorpsplein zo veel 
volk mocht ontvangen. Volgend jaar gaat de plantendag naar alle waarschijnlijkheid door 
in Wimpelgem. Later hier meer over. 

We hadden heel wat plantmateriaal aan te bieden, gratis, en toch waren er velen die 
vroeger: hoeveel moet ik betalen? Dit dankzij het mooie plantmateriaal. Bedankt aan 
iedereen voor het binnen dragen en het willen verspreiden van de vele planten.

Metselbij op wilg- ©‘Olivier Foubert’ - CC-BY-SA-3.0 Plantendag 2016- ©‘Olivier Foubert’ - CC-BY-SA-3.0

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43326
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Statutaire vergadering van 11 februari 2016

Groetjes, Paul

Aanwezig bestuursleden: Foubert Olivier, Van de Putte Guido, Van Steirteghem Paul.
Afwezig: met melding Smet Geert, Nicque Marc. 

Herverkiezing van 2 Bestuursleden: Van De Putte Guido en Devriese Willy. Guido was 
akkoord en is dus opnieuw herverkozen voor een periode van 4 jaar. Aangezien Willy niet 
aanwezig was werd hij herverkozen door de aanwezige leden bij handopsteking.

Financieel verslag van de werking van de Wase Imkersbond over 2015 :
Paul gaf een kort overzicht van de financiën: een klein negatief saldo -€162. Geen 
opmerkingen of vragen werden er geformuleerd dus is het verslag goedgekeurd. Het verslag 
wordt aan de Bestuursleden doorgezonden. Momenteel hebben wij 84 leden, 6 bijleden 
en 4 leden die HWB gratis krijgen. Eveneens hebben 34 leden zich via ons geabonneerd 
op het Groene Waasland. Wat betreft de nieuwe manier van de doorbetalingen van de 
lidgelden aan de KOIV, kon Paul melden dat tot hiertoe alles vlot verlopen is, maar dat 
verscheidene leden, die hun lidgeld te laat betaalden, geen maandblad voor de maanden 
januari en februari en misschien maart, zullen ontvangen. 

Ten slotte gaf Guido ons een gesmaakte voordracht en slideshow over wilgen onder het 
motto ‘Wilgen zijn een zegen voor de bijen’. Guido had voor de gelegenheid vele diverse 
soorten wilgentakjes meegebracht ter illustratie. Hij gaf ons ook mee welke wilgen de 
beste zijn voor onze bijen en in welke maand ze bloeien. Eveneens kwam ter sprake hoe je 
kon oculeren, enten, etc. met een voorbeeld foto. Nadien konden de leden wilgentakken 
in stekken snoeien, om mee te nemen naar huis. Hierbij gaf hij snoei -en planttips en welke 
soort snoeischaar je moest gebruiken. We onthouden volgende punten: 
• Gele mannelijke katjes geven stuifmeel en nectar.
• Groene vrouwelijke katjes geven nectar.
• Wilgen geven 20% proteïnen, 40% aminozuren en 30% gluciden. 
• De bijen verzamelen dus stuifmeel en nectar op de twee. 
Tussendoor gaf Guido ons nog een truckje: hoe propolis oogsten?
• Leg een klein roostertje op het voedergat.
• Leg dit roostertje dan een tijdje in de diepvries.
• Eens uit de diepvries kan je de propolis direct afkloppen van het roostertje.

Na de vergadering was er nog een gratis consumptie voor alle aanwezige leden.
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Honingbijen Jürgen Tautz

PAPERBACK Nederlandstalig 12345 
ISBN:9789050114738 
Publicatiedatum:28/10/2013 
Pagina’s:272 
Uitgever: Uitgeverij Knnv 
Extra:
Honingbijen 
Gewicht:
892 gr 
Uitvoering: Met zachte kaft 
Afmetingen:247 mm x 180 mm x 23 mm 
Editie:3e editie 
Richtprijs: € 29,95

Presenteert actuele kennis van honingbijen en baanbrekende inzichten in hun leven en 
gedrag. De vele unieke foto’s geven een fascinerend beeld van deze evolutionair gezien 
zo succesvolle insecten. Honingbijen hebben de mens altijd geboeid. Als leverancier 
van honing, als grootmeesters in het organiseren van complexe sociale koloniën en als 
architecten van indrukwekkende raatconstructies. En dankzij hun enorme prestaties bij 
het bestuiven van landbouwgewassen zijn bijen voor de mensheid volstrekt onmisbaar. 
Des te alarmerender zijn recente ontwikkelingen van toenemende bijensterfte wereldwijd. 
Wat zijn toch de geheimen van dit fascinerende insect? Topexperts ontrafelen stap voor 
stap het ‘verschijnsel honingbij’ en komen daarbij steeds weer voor nieuwe verrassingen te 
staan. Een boeiend standaardwerk voor liefhebbers, landbouwers, imkers en entomologen. 
Onderwerpen: natuur, insecten, bijen, bloemen, bijenvolk, bijenkast, honingbij, honing, 
bestuiving, bijenteelt, bijensterfte, entomologie, biologie, onderzoek, landbouw, tuin.

Een boek dat iedere imker moet lezen

Foto boekcover

Bron : Website Standaard Boekhandel

Groetjes, het bestuur
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Planten voor drachtloze periodes in het najaar

In tegenstelling tot solitaire bijen hebben hommels en honingbijen een continue stroom 
aan vers voedsel nodig. In de eerste helft van het jaar is dit vaak geen probleem maar eens 
de zomerdracht voorbij is verandert de bijenweide wel eens in een voedselwoestijn. En dat 
net op het moment dat onze bijtjes hun krachten moeten opdoen en zich voorbereiden 
op de winter. Daarom zetten we hier een aantal planten op een rijtje die uw bijen kunnen 
helpen drachtloze periodes te overbruggen.

1. Symphoricarpos (x chenaultii) of Sneeuwbes

Het is een sterke struik die op praktisch elke grond gedijt en genoegen neemt met een 
schaduwrijke plaats. Door de lange bloeiperiode is het een waardevolle bijenplant, die 
in de nazomer nog massa’s bijen aantrekt. De bloei manifesteert zich meestal tussen 
juni en september. Voor honingbijen zijn de bloemen ultraviolet. Er wordt overvloedig 
nectar geproduceerd (N=4). Deze verzamelt zich onder de beharing en stijgt soms in de 
bloemkroon tot halverwege de stijl. Van de vroege morgen tot laat in de middag zijn er 
veel bijen op de bloemen te vinden. Er wordt voornamelijk nectar verzameld. Een enkele 
bij heeft lichtgele stuifmeelklompjes (P=3).

2. Heptacodium miconioides of Bloem der zeven zonen

Een wit bloeiende, breed uitgroeiende struik of kleine meerstammige boom tot 4m 
hoog en 3m breed. De bloemen staan in kransen van 7 gerangschikt  en verspreiden een 
zoete geur vanaf eind augustus tot begin oktober. Een zonnige, vochtige maar niet te 
natte standplaats is aan te raden. Gedurende het hele jaar zeer decoratief, mede dankzij 
zijn mooie bast en herfstverkleuring. Ook solitaire bijen, hommels en zweefvliegen zijn 
veelvuldige bezoekers. De plant geeft zowel lichtgeel stuifmeel (P=3) als nectar (N=3).

3. Tilia henryana of Wimperlinde

De wimperlinde heeft zijn naam te danken aan de bladeren die omrand zijn met wimpers 
wat hem zeer decoratief maakt. Het is een boom die tot 15 m hoog kan worden en dus wel 
wat ruimte vraagt. De zeer grote, welriekende bloemtuilen met een doorsnede van 10 à 
15cm komen pas in begin september tevoorschijn,hem anders maakt dan andere Lindes. 
Hij verlangt een ietwat beschutte, warme, goed doorlatende standplaats. Ook te verkrijgen 
als leiboom! Over de nectar -en pollenwaarde is nog weinig bekend maar bevindingen 
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Planten voor drachtloze periodes in het najaar

door tal van imkers en ons bestuur zijn bijzonder positief. Heel het jaar door decoratief 
vanaf het brons uitlopend blad in het voorjaar tot de bloemtuilen en de herfstverkleuring 
in het najaar.

4. Sophora japonica of honingboom

De honingboom doet zijn naam alle eer aan. Rond augustus en september zijn volwassen 
exemplaren overladen met roomwitte bloemtuilen die tot wel 30cm lang kunnen worden. 
Enkel exemplaren op latere leeftijd bloeien rijkelijk. Hoe warmer de zomer hoe rijker de 
bloei. De tot 15m hoge, zorgeloze boom verdraagt alle, behalve natte bodems. Wordt 
soms ook als laanboom aangeplant. Nectarwaarde 5. Er wordt ook stuifmeel verzameld al 
bevat dat giftige stoffen voor bijen en is het hen voornamelijk te doen om de nectar. Ook 
verkrijgbaar als meerstammige solitaire struik.

5. Hedera helix ‘Arborescens’

Klimop bloeit van september tot in november. De plant is tweeslachtig en eenhuizig maar 
zelfbestuiving wordt vermeden doordat de helmhokken eerst open waarbij het stuifmeel 
dan vrij komt en pas daarna zijn de stempels rijp om stuifmeel te ontvangen. Het is een van 
de laatst bloeiende planten waarop honingbijen maar ook wilde bijen nectar en stuifmeel 
kunnen verzamelen. Bijen bewerken de helmknoppen met hun monddelen om zo veel 
mogelijk stuifmeel in hun beharing te kunnen verzamelen. Het suikergehalte van de nectar 
is 13 tot 16%. Het gehalte aan glucose in de nectar is groter dan dat van de saccharose en 
fructose. Dit heeft tot gevolg dat de honing snel kristalliseert en hard wordt. Nectar -en 
pollenwaarde 5. De variëteit Hedera helix ‘Arbori ‘Compact’ is een miniatuurvorm van de 
gewone struikklimop. De plant wordt maximum 40cm hoog, groeit traag en behoeft dus 
geen snoei en bloeit minstens even talrijk.

6. Vaste planten

Gelukkige zijn er ook talrijke vaste planten die in de periode september - november bloeien. 
Denk bijvoorbeeld aan de volgende soorten: Actaea simplex, Vernonia crinita ‘Mammuth’, 
Solidago rugosa ‘Fireworks’, Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’, Helianthus soorten,  
Sedum soorten en uiteraard de kleurrijke (met enkelvoudige bloemen) bloeiende Asters.

Groetjes, Olivier
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Planten voor drachtloze periodes in het najaar

Honingbij op Symphoricarpos ‘Hancock’-  Photo by Maja Dumat - CC BY 2.0

Meerstammige struik - foto boomkwekerij Ebben Honingbij op Heptacodium
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flowering ivy -  Photo by Jon Sullivan - CC BY-NC 2.0

Planten voor drachtloze periodes in het najaar

Tilia henryana - Photo by ‘Salix’ - CC-BY-SA-3.0

Sophora japonica - ©‘Olivier Foubert’ - CC-BY-SA-3.0

Bloemtuilen - Photo by ‘Salix’ - CC-BY-SA-3.0

Bloemtuilen - Photo by ‘versageek’ - CC BY-SA 2.0
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Washboarding bees

Washboarding bees

Groetjes, Hugo Maes

Op 1 augustus 2013 om 18.57 u merkte ik een eigenaardig gedrag op bij mijn bijen.  Ik 
nam hiervan enkele foto’s  en stuurde die naar collega’s met de vraag of zij hiervoor een 
verklaring hadden.  Tevergeefs.  Het gedrag kan omschreven worden als volgt: de bijen 
maken horizontale rijen.  Ze zetten zich op de achterste en middelste poten en wiegen 
naar voor en naar achter zonder zich te verplaatsen.  Ondertussen krabbelen ze met de 
voorpoten en de tong over de bodem.  Het raadselgedrag heeft zich daarna niet meer 
voorgedaan en bleef onverklaard.  Tot op 20 november 2015 de oplossing uit de internet-
lucht viel.

Hans Laevens plaatse op bijen@cari.be een filmpje over “washboarding”. https://www.
youtube.com/watch?v=sxjc4tSKJFs&noredirect=1. Dat was ook wat mijn bijen aan het 
doen waren. (zie ook: http://www.honeybeesuite.com/washboarding-bees-arockin-and-
alickin/). Maar waarom deden ze dat? Verklaringen doken ook op bij de filmpjes: Blijkbaar 
is dergelijk gedrag meer relevant bij bijenvolken die in het wild leven. Ze voeren het 
washboarding uit om het gebied rond de nestingang glad te maken en vullen daarbij kieren 
en spleten op met propolis. Doel: zich zo weinig mogelijk kwetsen bij het aan- en afvliegen.

Allemaal goed en wel maar dan blijven er volgende vragen: de oppervlakken van onze 
kasten zijn niet te vergelijken met de oneffenheden van natuurlijke nestplaatsen.  Op 
bijenmaat is een gladde plank misschien wel even oneffen als een wasbord.   Is dit gedrag 
genetisch bepaald?  Wordt het vertoond door bepaalde bijen?  Waarom stellen alle bijen 
zich mooi in lijntjes op?  Wanneer doen ze dat; in de loop van het jaar en op welk moment 
van de dag? Wie weet er meer over?  Graag reactie bij de redactie.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dsxjc4tSKJFs%26noredirect%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dsxjc4tSKJFs%26noredirect%3D1
http://www.honeybeesuite.com/washboarding-bees-arockin-and-alickin/
http://www.honeybeesuite.com/washboarding-bees-arockin-and-alickin/
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Op deze winderige dagen zoeken bijen liever stuifmeel van op de grond gevallen katjes van 
zwarte els dan in de bomen in de wind te gaan hangen. Op de grond is het wellicht warmer 
en geven de katjes gemakkelijker stuifmeel af. Rare vogels die bijen... 

Rare vogels die bijen

Geluk

Elke minuut boosheid kost je zestig seconden geluk.

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

Groetjes, Hugo Maes

Honingbij op elzenkatje. Foto genomen op  1/3/2016 door Hugo Maes
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Plant van de maand april 2016

Prunus x yedoensis is een middelgrote boom van 6 tot 10 m hoogte. De kroonvorm is 
breed vaasvormig, de uiteinden van de takken hangen over waardoor de kroon uiteindelijk 
plat wordt. Uitbundige bloei begin april en is daarmee een van de vroegste bloeiers die 
massaal wordt bezocht door talloze vliesvleugeligen. De bloemen zijn lichtroze in knop en 
na openen wit. Ze geuren licht naar amandel. Bloemdoorsnede circa 3,5 cm. Zoals bij veel 
kersen is de bloeitijd betrekkelijk kort, maar als het weer het toelaat worden de bloemen 
geen dag met rust gelaten door bezoekende insecten. Honingbijen verzamelen zowel 
nectar als stuifmeel. Zwarte steenvruchten in de nazomer. Ideaal voor een vruchtbare en 
ietwat vochthoudende grond. Er zijn ook meerstammige exemplaren te koop. Een echte 
aanrader voor wie van Japanse sierkersen houdt en tegelijk de bijen wil ondersteunen.

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.

“Honingbijen op Prunus yedoensis” - Photo by “Olivier Foubert’ - Licensed under “© Olivier Foubert”

Groetjes, Olivier
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Terwijl het wereldwijd slecht gaat met de bijen en vlinders, gaat het met de bijen en vlinders 
in Amsterdam juist erg goed. In Amsterdam komen momenteel 45% meer bijensoorten 
voor dan in 2000. Van de vlinders die zich in Amsterdam voortplanten, komt 85% op 
meer plekken in Amsterdam voor dan twintig jaar geleden. Dat zijn enkele conclusies 
uit het onderzoeksrapport ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’. De stand van wilde bijen 
en vlinders zijn goede graadmeters voor de ecologische rijkdom van Amsterdam. De 
Gemeente Amsterdam zet actief in op bij- en vlindervriendelijk beheer van het groen en 
dat werpt zijn vruchten af.

De afgelopen tien jaar is het Amsterdamse groen anders ingericht en beheerd
• Op verschillende plekken in de stad zijn wilde bloementuinen aangelegd,
• is de Amsterdamse Ecologische Structuur ecologisch beheerd,
• wordt er door de gemeente geen gif meer gebruikt in het openbare groen en
• zijn er specifiek voor de bijen in de stad projecten uitgevoerd en gestart.

Het gaat goed met de Amsterdamse bijen

Afbeelding waarnemingen bijenkaart Amsterdam. Zie ook http://maps.amsterdam.nl/bijen/?LANG=nl

http://maps.amsterdam.nl/bijen/%3FLANG%3Dnl


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

HWB 167 19

Het gaat goed met de Amsterdamse bijen

Bron: overgenomen vanop http://www.natuurjebestebuur.nl/

Groetjes, Olivier

Het blijkt nu dat de bij en de vlinder daar flink van profiteren. Op 30 september 2015 is de 
Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer vastgesteld, met 
daarin tientallen doelen en acties, zodat bij en mens overal in de stad het groen kunnen 
blijven vinden.

Aanleiding onderzoek ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’
Sinds de jaren vijftig gaat het niet goed met bijen en vlinders in Nederland. Ruim de helft 
van de in Nederland voorkomende bijen- en vlinderssoorten is met uitsterven bedreigd. 
Raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) diende het initiatiefvoorstel ‘De bij- en 
vlindervriendelijke stad’ in en vroeg om onderzoek. Voor het onderzoek is het aantal 
honingbijenvolken in kaart gebracht door het uitzetten van enquêtes bij imkers. De wilde 
bijen zijn geïnventariseerd op 60 locaties. Voor een kwantitatief beeld van de Amsterdamse 
dagvlinders geeft het verspreidingsonderzoek 2005-2015 een goed beeld.

Belangrijkste conclusies uit ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’
• In het afgelopen jaar zijn 45% meer bijensoorten aangetroffen dan rond het jaar 
2000. Waar er rond de eeuwwisseling 45 soorten zijn waargenomen, zijn dat er 65 
(exclusief hommels) in 2015.
• Veertien van de in 2014-2015 waargenomen wilde bijensoorten waren niet 
meer waargenomen sinds 1970. Negen van deze soorten zijn helemaal niet eerder in 
Amsterdam officieel waargenomen.
• In Groot Amsterdam zijn 669 bijenvolken geregistreerd, op 102 locaties. Binnen 
de Amsterdamse stadsgrenzen zijn dat er 567.
• In de periode 1990-1998 zijn in Amsterdam 34 soorten dagvlinders waargenomen. 
In de periode 2005-2015 zijn er 35 soorten dagvlinders waargenomen.
• 26 van die dagvlinders planten zich in Amsterdam voort, de Amsterdamse 
standvlinders. Als we specifiek naar deze groep kijken, zien we dat 85% van deze 
soorten op méér plekken in de stad voorkomen dan twintig jaar geleden. Als we 
landelijk naar deze zelfde soorten kijken heeft slechts 65% een positieve trend. De 
vlinders in Amsterdam doen het dus beter dan landelijk gezien.



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

20 HWB 167

Armand Rutgheerts
Geboren: 18 september 1928 te Zwijndrecht

Overleden: 3 november 2003 te Edegem

Armand kende ik als een wijs en ervaren imker, die begaan was met de natuur en de 
mens die daar een onafscheidelijk deel van uitmaakt. Zijn gedichten zijn als van een kind 
dat door volwassen ogen kijkt, maar ook van een iemand, die beseft dat niet alles eeuwig 
duren kan, gelouterd door de jaren. Het voorwoord, of moet ik zeggen de mijmering, uit 
zijn eerste gedichtenbundel “Uit een bed van aarde” zegt wie hij is en wat voor hem zijn 

geboortestreek betekende:

“Het land dat ik veel vroeger kende 
is ordeloos en zonder zorgen 

verknoeit en onder zand bedolven,
- een tijdperk werd legende.”

Daar word ik nog altijd stil van ...

Groetjes, Theo

Een imker-dichter van bij ons

- De boerderij is niet compleet als de boer geen imker heet. -
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Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die we gehouden hebben vanaf 10 maart 
2016 om een inzicht te krijgen in de huidige wintersterfte. Er werden 2 vragen gesteld:

Hoeveel volken  had u eind oktober ingewinterd?
Hoeveel volken bent u verloren?
De resultaten worden regelmatig geüpdatet naargelang er nieuwe gegevens binnenkomen 
van imkers die de peiling invullen.

Grootte van de steekproef
• 110 respondenten
• Totaal 1574 volken

Gemiddeld 14,3 volken per imker

Bijensterfte?
• Totaal aantal volken ingewinterd: 1574
• Totaal aantal volken verloren: 146

Dit geeft ons een gemiddeld sterftecijfer onder de volken van 9%.

Het sterftecijfer hangt sterk af van het aantal bijenvolken dat door de imker gehouden 
wordt, zoals blijkt uit de tabel hieronder.

Verder blijkt ook dat de bijensterfte weer tamelijk geconcentreerd zit: Ofwel heb je het, 
ofwel niet. 61% van alle imkers die heeft deelgenomen, heeft geen enkel volk verloren 
deze winter.

Resultaten enquête bijensterfte 2015-2016 
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Op vraag van enkele deelnemers aan de enquête vindt u hieronder de wintersterfte per 
provincie, samengesteld op basis van de postcode. Opgelet, deze cijfers moeten met 
een flinke korrel zout genomen worden vermits de omvang van de steekproef voor de 
verschillende provincies niet groot genoeg is.

Conclusie: Tegenover vorig jaar is er een enorme vooruitgang. Toen klopten we af op een 
bijensterfte van 31% voor de winter van 2014-2015 (en zelfs 34% indien we de 2 grootste 
imkers uit de resultaten halen). In die zin is het een enorme verbetering. De meeste 
bronnen vermelden dat een bijensterfte tussen 8% en 12% als natuurlijke bijensterfte kan 
aanzien worden.

Resultaten enquête bijensterfte 2015-2016 

Bron: http://www.ifang.be/resultaten-enquete-wintersterfte-2015-2016

Groetjes, het bestuur

Hier kan u nog deelnemen aan de enquëte: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=271312

http://www.ifang.be/resultaten-enquete-wintersterfte-2015-2016
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php%3Fid%3D271312
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Varroabehandelingsmethoden op een rijtje

Varroa bevat virussen en hierdoor is het aangewezen om de varroabesmetting in een volk 
zo laag mogelijk te houden. Tijdens het broedseizoen zitten 70 à 80% van de mijten onder 
een dun laagje was in het broed. Heel beschermd en hierdoor is het erg moeilijk voor bijen 
om ze te verwijderen. Tijd om even de belangrijkste behandelingsmethodes op een rijtje 
te plaatsen en naar ons gevoel de voor- en de nadelen even weer te geven. Hier deel I dat 
je doorheen het seizoen kunt toepassen.

Biotechnische methodes

1) Beperking broedcyclus koningin en snijden van darrenbroed : Bij deze methode wordt 
de oude koningin op arrest geplaatst gedurende een twintig dagen. De bijen moeten wel 
de feromonen van de koningin kunnen waarnemen en ‘voelen’. Door het snijden van 
darrenraat zou je tevens varroa’s ‘kunnen’ vangen en een grotere cyclus (die meer mijten 
kweekt) kunnen tegenhouden.

Hoe en Wanneer? Via arrestramen (kan de koningin verder leggen) of via arrestkooien (let 
op dat de bijen aan de koningin kunnen). Vanaf midden juni tot midden juli of indien een 
volk in zwermstemming zit. Je moet de koningin minstens 21 dagen opsluiten (1 volledige 
cyclus). Darrenraat snijden : hang lege raam naast broed. Na max. 21 dagen haal je het 
raam eruit en snij je het broed weg of laat je de vogeltjes meegenieten. Deze methode kan 
je toepassen van midden mei tot wanneer er blijvend darrenraat aangezet wordt.

Voordeel? Goedkoop. Legcyclus wordt net zoals bij een zwerm onderbroken en uiteindelijk 
zijn er minder mijten. In combinatie met een ‘zuurbehandeling’ na het uitlopen van het 
broed na 21 tot 26 dagen geeft een ‘forse’ daling van de varroadruk.

Nadeel? Je moet veelvuldig in de kast rommelen, het vervangen van de arrestramen 
brengt mogelijks verlies koningin met zich mee. Vooral oudere koninginnen worden toch 
meestal vervangen en zwermdoppen zetten zich aan. Nadeel aan kooitjes: na een cyclus 
onderbreking raakt de koningin moeilijk terug aan de leg. Oplossen: kunstdop van was en 
nieuwe koningin en breken van de andere zwermcellen

2) Methode Marc Nicque of wegnemen gesloten broed : Bij deze methode wordt de oude 
koningin op een paar nieuwe raten geplaatst en blijft ze achter met honing-stuifmeel-raten 
en met ramen met eitjes of larven. Een aantal jonge bijen het gesloten broed worden 



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

24 HWB 167

weggenomen en in broedverzamelaars geplaatst. Deze jonge bijen zullen zichzelf een 
nieuwe koningin trekken via redcellen. Deze broedverzamelaar moeten dan ergens op een 
andere stand worden geplaatst tot het gesloten broed is uitgelopen. 
  
Hoe en Wanneer? De koninginenkast met wasraat kan al vroeg op het jaar overgezet 
worden (na de eerste slingerbeurt), maar Marc start meestal ergens midden tot eind juni.
Om de andere gesloten broedraam (1 met  – 1 zonder bijen) – minstens 1 stuifmeel & 1 
honingraam worden overgezet naar broedafleggers.

Voordeel? Goedkoop.  Behandelen met zuren en je hebt 90% van de overgebleven mijten 
uit je volkeren. Tegelijk zou op korte termijn de honingopbrengst hoger liggen (overgebleven 
bijen hoeven geen broed te verzorgen)

Nadeel? Je productievolk boet aan waarde in na enkele weken (geen jonge bijen meer). 
Best dit uitvoeren net voor een grote dracht anders weinig vliegbijen.

Organische zuren

1) oxaalzuur : Enkel bij broedarme volkeren anders weinig effect (20 à 30% efficiëntie).

Hoe en Wanneer? Bedruppelen of verdampen. Bedruppelen via een oxaalzuuroplossing : 
1 l gedestilleerd water + 30 g oxaalzuur + 300 g suiker (eens de suiker toegevoegd beperkte 
houdbaarheid). Verdampen via een varrox-verdamper of soortgelijk toestel (1g per romp). 
LET GOED OP : imkers moeten zich beschermen met een ‘gasmasker’.

Voordeel? Goedkoop. ‘Snelle’ behandeling van volkeren die broedarm zijn is gunstig voor 
beheersing varroadruk. Verdampen en bedruppelen zijn altijd mogelijk

Nadeel? Oxaalzuur zelf kost bijna niks. Bedruppelen geeft voor de bijen een chemische 
douche (tast maagwand aan) waardoor max. 2 keer per generatie bijen wordt 
voorgeschreven. Verdamper kost (70 à 125 EUR) + batterij of transfo van 12v en elektriciteit 
nodig.

2)  Mierenzuur (85%) : Hier speelt de temperatuur en luchtvochtigheid een grote rol bij 
het slagen van de behandeling. Nooit in te warme temperaturen, maar altijd bij meer 

Varroabehandelingsmethoden op een rijtje
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dan 15°C. Na de zomerdracht kan je dit doen via een behandeling via de Liebig dispenser 
(bovenaan de kast), maar dan moet je circa 100 ml. Per 2 bakken gebruiken.

Hoe en Wanneer? Middel via voorschrijven dierenarts. Doorheen het jaar met een 
absorberend keukendoekje onderaan de varroalade/schuif. 15 à 20 cl op een doekje en 
eronder schuiven. Liebig verspreider (zorg voor volgende verluchting bovenaan de kast) via 
vloeipapier verspreiden in de kast vanaf juli / augustus. Ook herhaling in september nodig.

Voordeel? Goedkoop.  Behandelen met deze zuren en je hebt 90% van de overgebleven 
mijten.

Nadeel? Mierenzuur zou de eileg van koningin aantasten. Ook het aantasten van de larven 
werd al vastgesteld.

3)  Beevital Hiveclean :  

Hoe en Wanneer? Enige middel dat je doorheen het jaar ‘kan’ gebruiken. Enkel op 
voorschrift van de dierenarts die het dan verstrekt. Je opent de broedkamer en je druppelt 
tussen de verschillende ramen het middel (net zoals bij de oxaalzuurbehandeling). Of je 
gaat met een orchideespuit met een fijne nevel over het zij-aanzicht van de broedramen  
(methode van Guido). Dit moet je herhaaldelijk toepassen (1 x per cyclus).

Voordeel? Behandeling met verschillende zuren waardoor geen resistentie op zal treden. 
Gemakkelijke methode, weinig schade aan de bijen.

Nadeel? Circa 16 EUR de fles (via internet), vrij effectief maar redelijk duur voor de hobby-
imker. 6 maand na opening vervallen.

Varroabehandelingsmethoden op een rijtje

Groetjes, Geert
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Er is weer een imker

Er is weer een imker(tje) geboren in de Hoge Bokstraat nr 232. Papa Tim en mama Esmeralda 
hebben hem Korneel genoemd, dat is wel een bekende imkersnaam !!! Welkom Korneel 
in de Wase Imkersbond, je krijgt zonder meer het tweede jeugd-lidmaatschap nummer !

Proficiat aan de mama en de papa, het bestuur
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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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