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de WIB vragen wij dringend dit te doen voor een snelle communicatie indien nodig. 

Stuur een mail naar admin@waseimkersbond.be of smetgeert@gmail.com
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Inhoudstafel

Status koninginnen omlarfdag.
Doen uw koninginnen het goed? Laat het ons weten!

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

mailto:admin%40waseimkersbond.be?subject=Vraag%20HWB
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Wat zou je zeggen als de bij geen honing in de raat heeft?
Wat zou je zeggen als de imker geen bijen meer heeft?

Voor beiden even erg!

Wat zou je zeggen als de bij veel honing in de raat heeft?
Wat zou je zeggen als de imker veel bijen heeft?

Voor beiden even fantastisch!

Wat zou je zeggen als de imker een bijenweide creëert
Van in plaats de bij met chemische smurrie te voorzien?

De bij en de imker zouden er allebei van genieten!

Of wat had je gedacht als je baas je constant met medicatie aan het werk wil houden?
Je kunt zeggen: nee het hoeft niet meer voor mij!

De bij kan je niet zeggen stop ermee, ze kan alleen doen wat de natuur haar laat doen:
Haar lot ondergaan en hopen dat het beter word voor haar … en de imker.

Wat zou je zeggen als...

Groetjes, Beedog
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Groetjes, Geert.

Woordje van een bestuurslid

Pesticides, de varroamijt, virussen, de monocultuur in de landbouw… Reeds lang worden we 
als Vlaamse imkers geconfronteerd met allerlei plagen die onze bijenvolkeren bedreigen.  
Afgelopen zomer overkwam een aantal (bestuurs)leden nog een ‘nieuwe’ plaag. Ik noem 
het de ‘vervuilde w-ziekte’. Traditioneel gaan we de ‘w’ halen bij de imkerswinkel op 
de hoek. Volkeren die op ‘schone’ ramen met verse ‘w‘ werden geplaatst ontwikkelden 
echter dit seizoen niet. De volkeren bleven aanmodderen terwijl er normaal gezien mooie 
broednesten tevoorschijn moesten komen. Algemeen alarm ergens in augustus tussen de 
imkers onderling.

Een aantal partijen zijn echter zeer stekelig als het aankomt op beschuldigingen, zeker als 
je hiervoor geen bewijs hebt. Elders in Europa werden imkers ook getroffen door deze 
vreemde ‘bijenziekte’. Het zal dan toch wel niet aan de ‘w’ liggen zeker…, maar aan de 
verzwakking van de bijenvolkeren en de koninginnen die ook al jaren niet meer zijn wat we 
ervan verwachten.  Een mailtje waar ik persoonlijk van achterover viel. We beschuldigen 
niemand van deze ‘vervuilde w-ziekte’, maar merken wel dat er met de oude ‘w’ van vorig 
jaar wel ‘de uitbouw’ van een mooi broednest te merken was. Allemaal (te) toevallig. 
Misschien zullen professoren er in het najaar ook een naam voor deze ziekte bedenken.

Mijn vraag die ik open laat: waarom in godsnaam moet een cruciaal element in de Vlaamse 
bijenteelt van China komen. China stond vroeger te boek voor zijn goedkope productie en 
‘slechte’ kwaliteit. En wat gebeurt er met ons eigen materiaal uit Vlaanderen? Vragen waar 
we hopelijk in de komende weken en maanden antwoord op gaan krijgen. 

Je zult maar slachtoffer zijn van deze nieuwe ziekte. Tegelijk zijn er wellicht vele imkers die 
gewoon nog niet eens weten wat er in hun kasten is gebeurt of het verschijnsel herkennen.
U krijgt alvast het advies van het FAVV mee : hou de ‘verdachte w’ bij (de lotnummers 
werden vermeld) en plan een schietgebedje dat uw bijen de winter doorkomen. In de 
winter geven we nog een aantal praktijklessen over het zelf smelten (zie agenda) en 
verwerken van ‘heerlijk’ geurende echte ‘w’. 

Aan de startende cursisten en ervaren rotten geef ik de boodschap: kom je iets raar tegen 
of heb je vragen, twijfel niet neem contact op. We proberen u deskundig te antwoorden !!
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Bijen vinden geen voedsel als lucht vervuild is

Luchtverontreiniging verandert de geur van bloemen en planten. Dat brengt bijen in de 
war, ontdekten wetenschappers van Penn State University.

Luchtverontreinigende stoffen kunnen chemisch reageren met plantaardige geurmoleculen. 
De geuren van bloemen en planten die door de pollutie veranderd worden, brengen bijen 
in de war. Het is namelijk op geuren dat bestuivers een beroep doen om voedsel te vinden.
Als gevolg daarvan doen ze er langer over om voedsel te vinden en neemt de efficiëntie 
waarmee ze bestuiven af. Dat gebeurt omdat de chemische interacties de levensduur van 
de geurmoleculen aantasten en de bijen langer zoekende zijn en daardoor minder grote 
afstanden afleggen.

Meer luchtvervuiling, minder bloemengeur
Als insecten naar voedsel zoeken, detecteren ze geurmoleculen van bloemen en bloeiende 
planten in de lucht. De wind kan deze moleculen honderden meters verderop brengen. 
“Veel insecten hebben hun nesten op bijna 1 kilometer afstand van de voedselbron. Dat 
wil zeggen dat de geuren een erg lange afstand kunnen overbruggen”, zegt Jose D. Fuentes 
van Penn State University. “Elk insect vindt zijn voedsel op basis van geuren en dat doen 
ze door van plaatsen met een lage concentratie van deze geur naar plaatsen met een hoge 
concentratie te vliegen.”

“Hoe beter we weten wat het voortbestaan van de bijen wereldwijd bedreigt, hoe beter we 
gewapend zijn om stappen te ondernemen indien nodig”. De geuren van planten kunnen 
echter afbreken als de lucht vervuild is door bijvoorbeeld ozon. Dit afbraakproces leidt tot 
nog meer luchtverontreiniging zoals de vorming van de vrije radicalen hydroxyl of nitraat, 
die opnieuw de verdere afbraak van bloemengeuren veroorzaken.

Dennenhars en laurier
De geurmolecule alpha-pineen, een bestanddeel van dennenhars, kan 40 uur overleven 
in een ozonvrije omgeving. Als het ozongehalte tot 60 deeltjes per miljard opklimt - wat 
door het Amerikaanse milieuagentschap als “matig vervuild” wordt beschouwd - overleeft 
de molecule slechts 10 uur. Bij 120 deeltjes ozon per miljard daalt de levensduur van de 
molecule tot een uur.

De molecule beta-myrceen, die onder meer voorkomt in de etherische olie van laurier, 
venkel, dille en dragon, kan 1 kilometer reizen in een ozonvrije atmosfeer, slechts de helft 
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Bijen vinden geen voedsel als lucht vervuild is

bij 60 deeltjes per miljard en amper 300 meter bij 120 deeltjes per miljard.

Geblinddoekt koffie halen
In een ozonvrije omgeving deed 20 procent van de bijen er 10 minuten over om een 
bepaalde geurmolecule te detecteren. Als de ozon steeg tot 20 deeltjes per miljard, 
deed hetzelfde aantal bijen er 180 minuten over om het voedsel te lokaliseren. “Het is 
ongeveer hetzelfde als een kop koffie gaan halen in de dichtstbijzijnde koffiebar terwijl je 
geblinddoekt bent”, zegt Fuentes. “Wij kunnen dat niet zonder zicht. Hetzelfde geldt voor 
bestuivers als we de geuren van de omgeving verstoren.”

Een terugval in de bestuiving kan verregaande gevolgen hebben voor planten en gewassen 
die afhankelijk zijn van bestuiving voor hun voortbestaan, merkt Fuentes op.
“Honingbijen en andere bestuivers ondervinden wereldwijd problemen en hun 
voortbestaan is in gevaar. Nochtans zijn ze van onschatbare waarde voor ons. Hoe beter 
we weten wat hun voortbestaan bedreigt, hoe beter we gewapend zijn om stappen te 
ondernemen indien nodig”, concludeert hij. (IPS)

Honingbij op kruiskruid in het park boven de Craeybeckxtunnel - Foto door Olivier Foubert

Bron : Overgenomen uit Weekend knack

Groetjes, Het bestuur
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Met een aantal bestuursleden hadden we ons ingeschreven om deel te nemen aan een 
excursie in het wilgenarboretum in Fochel, Lebbeke. Na een aantal minuten werd al snel 
duidelijk dat onze wilgenkennis een sterke oppepper kon gebruiken. De namen slingerde 
ons om de oren. Salix gracilistyla, irrorata, caprea, purpurea, appenina, aegyptiaca, 
daphnoides, en nog talloze andere soorten passeerden de revue. 

Na een uurtje uitleg over de belangrijkste determinatiekenmerken werden we in drie 
groepen verdeeld. Elke groep kreeg de opdracht een wilg te determineren aan de hand 
van een wilgensleutel. Met volle moed en overtuiging begon elke groep de sleutel door te 
nemen. U denkt misschien dat het zo niet mis kan lopen? Wel, geen enkele groep kon de 
wilg juist determineren. We moesten ons tevreden stellen met een bemoedigende: jullie 
waren er heel dicht bij.

Het bevlogen enthousiasme van Pol, vrijwilliger voor Natuurpunt en wilgenkenner werkte 
aanstekelijk. Het zou me niet verbazen dat enkele kandidaten/imkers zich verder zullen 
verdiepen in de wereld van de wilg, en terecht want door hun vroege, uitbundige bloei zijn 
ze de allerbelangrijkste drachtplant in het voorjaar.

Excursie wilgenarboretum

Professionele uitleg door Pol Meert

Groetjes, Olivier
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Onderzoekers van de University of Maryland en het Amerikaanse ministerie van Landbouw 
hebben ontdekt wat de oorzaak van de massale bijensterfte is. De sterfte van honingbijen 
kan desastreuze gevolgen hebben omdat de insecten in de Verenigde Staten alleen al 
130 verschillende gewassen bevruchten. Die hebben een waarde van 15 miljard dollar. 
Het tijdelijke verbod dat de Europese Unie uitvaardigde tegen pesticiden van het type 
neonicotinoïden zou volgens de nieuwe ontdekking slechts een pleister op een houten 
been zijn. De massale bijensterfte in de VS blijkt immers te wijten aan een ‘heksenbrouwsel’ 
van pesticiden en totnogtoe onschuldig geachte schimmelbestrijdingsmiddelen.

De wetenschappers hebben geïdentificeerd welke cocktail van pesticiden en 
schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) de bijen schaadt door stuifmeel van 
verschillende gewassen (amandelen, appel, cranberry, watermeloen, pompoen, 
komkommer en blauwe bessen) aan gezonde bijen te voeren. 

Gemiddeld waren de gewassen bespoten met negen verschillende bestrijdingsmiddelen. 
Op één gewas ontdekten de wetenschappers maar liefst 21 chemicaliën. De combinatie 
van bestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bijen minder of niet meer resistent zijn tegen 
de parasiet Nosema ceranae, waardoor ze sterven.

De gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zijn onder meer de fungiciden chlorothalonil en 
pyraclostrobin en de insecticiden fluvalinate en amitraz. Het onderzoek is gepubliceerd in 
het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One.

De parasiet nosema ceranae werd in eerder onderzoek al in verband gebracht met Colony 
Collapse Disorder, het sterven van hele bijenvolken in één keer. De voorbije zes jaar zorgde 
Colony Collapse Disorder ervoor dat naar schatting 10 miljoen bijenkorven stierven, wat 
een waarde van 2 miljard dollar vertegenwoordigt.
 
De onderzoekers ontdekten dat fungiciden of schimmelbestrijdingsmiddelen nog 
schadelijker zijn dan pesticiden, bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt tegen ziekte en 
ongedierte. Tot nu toe werd aangenomen dat fungiciden niet schadelijk waren voor bijen.

In het nieuwe onderzoek van de University of Maryland is aangetoond dat een bepaalde 
combinatie van bestrijdingsmiddelen ervoor zorgt dat bijen besmet raken met deze 
parasiet en de besmetting zelf niet kunnen bestrijden.

Wetenschappers ontdekken oorzaak bijensterfte
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Bron : Reuters, Quartz, Trouw - Bewerkt door: Luc Beernaert, De Morgen

Groetjes, Het bestuur

Wetenschappers ontdekken oorzaak bijensterfte

De onderzoekers ontdekten dat fungiciden nog schadelijker zijn dan pesticiden 
(bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt tegen ziekten en ongedierten). Tot nu toe 
werd aangenomen dat fungiciden niet schadelijk waren voor bijen omdat de middelen zijn 
ontwikkeld om schimmels te doden en geen insecten.

De onderzoekers gaan er vanuit dat het niet de neonicotinoïden zijn, een nieuw genre 
zeer sterke bestrijdingsmiddelen, die verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte. Het gaat 
om een combinatie van bepaalde pesticiden en fungiciden die de bijen via het stuifmeel 
consumeren. 

De wetenschappers ontdekten ook dat wilde bloemen, die in principe niet bespoten 
worden, besmet waren met de schadelijke bestrijdingsmiddelen. Bijen bestuiven ook deze 
bloemen.

Weet je wat ik zou willen?

Weet je wat ik zou willen?
Ik zou een bij willen zijn zoals jij !

Dan kon ik me in de geur van de bloem wentelen, 
genieten van de nectar en het stuifmeel !

Groetjes, Beedog
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De zwermboom en het korfimkeren

Steeds meer imkers keren opnieuw hun rug naar de semi-geïndustrialiseerde hobby-
imkerij. Reizen naar verschillende drachten, het veelvuldig oogsten van honing en de 
diverse behandelingen ter bestrijding van ziektes zijn maar enkele voorbeelden van de 
stress die we op deze manier de bijen bezorgen. Een aantal natuurorganisaties vindt hier 
de oorzaak waardoor het bijenbestand in Vlaanderen erop achteruit gaat. Ze denken dan 
gauw aan Amerikaanse toestanden. Onze bij heeft het echter hard te verduren. We zijn 
van oordeel dat vooral de verschraling van de leefomgeving (groene gazons), de sterke 
varroamijt en allerlei pesticides aan de oorzaak van de bijensterfte liggen. Hier kunnen we 
als imker niet zoveel aan doen behalve onze medemens bewust te maken van het belang 
van bloeiende planten én bomen.

Niettemin zijn er ook imkers die overschakelen op imkeren op maat van de bij waarbij het 
volk zelf bepaald welk tempo ze ontwikkelen om hun volk uit te bouwen. Deze ‘natuur’ 
imkers vinden dat het volk zelf moet beslissen om zich op te splitsen via zwermen. Met 
het zwermen verlaat ongeveer een derde tot de helft van de bijen het nest. De resterende 
bijen moeten sterk genoeg zijn om alsnog één en ander uit de brand te slepen zoals een 
bevruchte koningin (met dit slechte weer mislukt dit wel af en toe) en hun winteroogst. 
Enkel na een broedloze periode moet de imker ingrijpen. Een behandeling met organische 
zuren dringt zich op om al te grote bijensterfte te vermijden. Als je enkel mikt op de 
vermindering van de varroadruk via de broedstop (nieuw koningin is niet onmiddellijk aan 
de leg) dat leg je je neer bij een verlies van quasi de helft van de grote volkeren.  

Enkele imkers uit het Waasland hebben duidelijk de kaart van de combinatie van het 
traditionele imkeren en het natuur imkeren getrokken. Onder het initiatief van ‘Blije Bijen’ 
waar de klemtoon ligt bij enerzijds de educatie van kinderen en volwassen over wat er 
belangrijk is voor de bij zoals het voedsel en anderzijds de concrete info over en de levering 
van planten en bloembollen. In samenwerking met de stad Sint-Niklaas en het team van 
blije bijen werd een zwermboom geplaatst op het terrein van de begraafplaats Tereken in 
de ‘wilgenformatie’. Neem ook eens een kijkje om www.blijebijen.be

Wat is nu een zwermboom? Een bij die in het wild leeft of een bijenzwerm gaat telkens op 
zoek naar een ideale beschutting om de gure winteromstandigheden door te komen. Toen 
de bomen in Vlaanderen nog floreerden vonden de bijen dergelijke nestplaatsen, meestal 
in een door een specht uitgeholde boom. Tim van Erck heeft het proces wat versneld en 
deze winter (waarvoor dank) een volledige boom uitgehold. Olivier en Tim hebben deze 
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De zwermboom en het korfimkeren

Groetjes, Geert

op Tereken geplaatst. Speciaal aan deze boom is het kijkvenster langs achter. U kan dus de 
volledige evolutie van het bijenvolk ‘volgen’. We geven hier enkele indrukwekkende foto’s 
weer. 

Nu nog een bijenvolk erop plaatsen. Toch niet zo simpel als het aanvankelijk leek. Midden 
mei werd de eerste geïntroduceerde zwerm geplaatst en de bijen begonnen onmiddellijk 
met de uitbouw van de raten mits een kleine bijvoeding van suikerwater omwille van het 
slechte weer. De koningin ging 2 weken later wellicht op bruidsvlucht (want nog geen enkel 
eitje in de nieuwe cellen) of wou andere oorden opzoeken. Kortom, na die twee weken 
bleef de boom achter met enkel uitgebouwde wasraten, en waren de bijen vertrokken. 
Dankzij de milieudienst van Sint-Niklaas en de hulp van Georges Smet en Herman 
Vermeulen werd op de parking van Zweigershoek een nieuwe zwerm uit een locatie op 
grote hoogte: 3m, gehaald. Deze zwerm werd geïntroduceerd op de zwermboom en hier 
loopt het voorlopig allemaal goed mee. Tegelijk werd er een raampje gesloten broed in het 
nest gehangen om de bijen in het nest te houden. Het resultaat na amper 1 maand mag 
gezien worden. 

Vliegopening Zwermboom in wilgenformatie
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Bloembollen voor bijen

Tot ver in de lente maken bloembollen een belangrijk deel uit van de bijenweide en dat 
maakt ze onmisbaar. Dankzij hun oneindige toepassingsmogelijkheden kan iedereen wel 
ergens wat bloembollen voorzien. Met hun schoonheid kunnen ze vanaf februari tot in juni 
uw tuin opvrolijken en de bijen verwennen. Tegen de zomer verdwijnen ze meestal terug 
onder de grond en net die eigenschap maakt ze bijzonder geschikt om toe te passen in de 
gazon, extensieve gazon, bloemenweide, plantenborder en zelfs bloempotten. Ze vormen 
een zeer waardevolle aanvulling voor de steeds populairder wordende grassenborders 
waarin vaak niet meer dan een of twee soorten polvormende grassoorten staan. Tussen 
deze pollen is er een zee aan ruimte om bloembollen aan te planten. Wie meer ruimte heeft 
kan gebruik maken van soorten die goed verwilderen. Dit zijn de zogeheten stinzebollen. 
Kortom, met bloembollen voegt u een extra laag aan uw beplanting toe. Ze vragen geen 
extra ruimte, er moet minder onkruid gewied worden doordat de bodem beter wordt 
bedekt, de lente wordt op en top ervaren en de bijen kunnen er mee van profiteren.

In de gazon of bloemenweide

In de gazon kan je best gebruik maken van vroeg bloeiende soorten zoals Crocus, 
Galanthus, Chionodoxa. Zo heeft het de bol nog de tijd om de voedingsstoffen uit het blad 
te halen voor de eerste maaibeurt. Moet het allemaal niet zo strak dan kan u kiezen voor 
een extensief gazon of bloemenweide waarin bloembollen worden geplant. Hier kan u 
wel soorten planten die later op het jaar bloeien zoals tulpen, blauwe druifjes en sieruien.

Muscari spring - Photo by decar66 - CC BY 2.0 snowdrop - Licensed under CCO Public domain
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Bloembollen voor bijen

Ascott-House-Gardens-...-9-of-22 - CC-BY-NC-ND-2.0

chionodoxa flowers - David Howard - CC BY 2.0

Crocuses in Victoria Park- Richard Slessor - CC BY-SA 

fritillaria meleagris - Loco Steve - CC BY-SA 2.0

In de bostuin

Wanneer er nog geen blad op de bomen staat vangt de bodem voldoende licht en 
warmte om de kruidlaag in bloem te laten schieten met krokussen, bosanemonen en 
sneeuwklokjes. Op voorwaarde dat de plek zonnig is gelegen kunnen, zeker in combinatie 
met Helleborussen, veel bijen worden aangetrokken.
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Bloembollen voor bijen

In de planten, grassen- of prairieborder

De traditionele vaste planten borders en prairieborders bereiken hun hoogtepunt in de 
zomer maar door toevoeging van bloembollen kan u al vroeg op het jaar van uw borders 
genieten. Sommige grassen komen zeer laat in blad of het duurt vrij lang totdat ze 
voldoende groot geworden zijn om de border te sluiten. Daarom is het aan te raden de 
ruimte tussen de graspollen te beplanten met bloembollen. Als de bollen zijn uitgebloeid 
dan worden ze overgroeid door het loof van de grassen. Dit zorgt voor droogte in het 
rustseizoen van de bloembollen en dat hebben ze graag.

Wild Garlic...  - ukgardenphotos - CC BY-NC-ND 2.0

De stekkentuin  - Olivier Foubert - © Olivier Foubert

Wood anemones - Miika Silfverberg - CC BY-SA 2.0

Alliums in de tuin - J.M. van Berkel - CC BY-SA 4.0
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Bloembollen voor bijen

De stekkentuin  - Olivier Foubert - © Olivier Foubert

Voortuin camassia - Olivier Foubert - © Olivier Foubert

De stekkentuin  - Olivier Foubert - © Olivier Foubert

Voortuin muscari  - Olivier Foubert - © Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

In bloempotten

Voor wie weinig plek heeft of gewoon zijn terras wat wil opfleuren kan bollen planten in 
potten. Plaats er liefst meerdere op een zonnige plek om bijen aan te trekken.
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Een imker is heengegaan

Internetknipsels

Met droefheid melden we het overlijden van Dirk Braem (19 augustus) die op een veel te 
vroege leeftijd van ons is heengegaan. We wensen als bestuur de familie en de naasten 

veel sterkte.

Hier kunt u op uw gemak een Duitse reportage bekijken die het ‘vervuilde w’ tracé (China 
– Hamburg –België -Baden-Wurtenberg – Provence - …) heeft blootgelegd: http://bit.
ly/2dubjNL

Voor diegene die handig zijn en al zelf een waswafeltoestel in elkaar willen knutselen:  
Hierbij de links : 

https://www.youtube.com/watch?v=3x0LIrejPLI

https://www.youtube.com/watch?v=MNUfj-DyMS4v
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De machtige mijt temmen

Volgens professor in de biologie Kefyn M. Catley aan de Western Carolina Universiteit zijn er 
verschillende groepen imkers te onderscheiden naargelang de varrobestrijdingsmethode. 
Hij behoort tot de groep die vindt dat de bijen het zelf beter weten en dus geen 
varroabehandeling toepast.  Sommigen zullen geneigd zijn nu af te haken vooraleer het 
artikel verder te lezen. Heb even geduld want wat volgt klinkt helemaal niet zo gek.

De professor geeft grif toe dat hij het merendeel van zijn bijen zal verliezen door niet te 
behandelen tegen de varromijt. Totzover niets controversieel. Echter, heeft u er ooit al 
eens over nagedacht om in plaats van resistente bijen te kweken voor een betere mijt te 
selecteren? Ik in ieder geval niet.

Mijten zitten overal. In een hectare weiland zitten naar schatting zo een 666 300 000 mijten 
die deel uitmaken van ecosysteem om het leven in stand te houden. Het maakt niet uit 
hoeveel pesticiden we gebruiken dus we kunnen maar beter wennen aan hun aanwezigheid. 
Bovendien baat een varroamijt er niet bij haar gast te doden want dat betekent op lange 
termijn zelfvernietiging. Met de nodige aanpassingstijd en door natuurlijke selectie zal 
varroa even goedaardig worden als andere mijten, zoals is aangetoond in Zuid-en Oost-
Afrika.

Oost-Afrikaanse imkers waren zich gedurende jaren niet bewust van varroa waardoor 
geen enkele vorm van behandeling is toegepast. Na 12 jaar hebben de Oost-Afrikaanse 
honingbijen of beter gezegd varroamijten tolerantieniveaus ontwikkeld met een veel 
lagere ziektestatus. Zo is stilaan een stabiele bij-mijt relatie ontstaan in slechts 12 jaar.

Onze kortetermijn bestrijding zal er voor zorgen dat enkel de sterkste varroamijten zullen 
overleven waardoor onze bijen het nog moeilijker zullen krijgen. Wordt behandelen 
achterwege gelaten dan zullen enkel de varroa’s overleven die minst schade aan onze bijen 
veroorzaaken. Dit klinkt tegenstrijdig maar is logisch te verklaren door de virulentietheorie.  
Het doel van natuurlijke selectie is om erfelijke eigenschappen door te geven die maken 
dat een organisme meer kans heeft om te overleven. Die overlevingskans wordt natuurlijk 
een pak kleiner als het organisme haar gastheer doodt.

Een aantal voorwaarden zijn onontbeerlijk als men een betere mijt wil kweken aan de 
hand van natuurlijke selectie. Allereerst is een grote variatie aan genen nodig op onze 
bijenstanden zodat er selectie mogelijk is. Een tweede element is geduld. Het zal niet 
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De machtige mijt temmen

meteen voor morgen zijn dat we een evenwichtige bij-mijt relatie zullen bereiken. Ten 
laatste moet horizontale overdracht van mijten geminimaliseerd worden. Vervliegen, het 
maken van afleggers, overhangen van ramen en het beperken van zwermen maken deel uit 
van dergelijke overdracht. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat besmettelijke 
overdracht tussen niet-verbonden gastheren, de ontwikkeling van sterke mijten bevorderd 
want zo kunnen ze eindeloos hun gastheer ten gronde richten zonder zichzelf in problemen 
te brengen.

Verder gaand op die theorie zou de darrenraatmethode (het snijden van darrenraat) 
theoretisch betekenen dat mijten geselecteerd worden om in werkstercellen voort te 
planten. Hier zijn echter geen bewijzen van maar het stemt alvast tot nadenken.

Samengevat betekend dat wanneer we een zelfde stam mijten bij honingbijen houden, de 
mijten theoretisch minder virulent zullen worden. Dit proces heet dan verticale overdracht. 
Niet geheel onlogisch want de voortplanting van de parasiet is dan gekoppeld aan het 
overleven van hun gastheer. 

Op deze manier zullen alle imkers met grote verliezen moeten rekening houden. Voor 
wie maar 2 of 3 volken heeft betekent dat al snel een nuloperatie. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het idee op veel verzet stuit maar ik ben er alvast van overtuigd dat dit 
de enige duurzame manier is waarop we onze bijen kunnen redden. We kunnen natuurlijk 
altijd hopen opdat een of andere biochemische gigant een wonderbij ontwikkeld die we 
uitsluitend bij hen kunnen kopen. Klinkt dat niet bekend in de oren?

Bron: Kefyn M. Catley - Holy Bee Press, vertaalde tekst Luc Pintens

Groetjes, Olivier.
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Zowel honing -als wilde bijen voeden zich en hun nageslacht met proteïnerijk stuifmeel. 
De beschikbaarheid van stuifmeel is veruit de meest bepalende factor voor voorkomen 
van wilde bijen, maar ook van honingbijen. De bezorgdheid dat honingbijen met wilde 
bijen strijden om deze eindige stuifmeelvoorraad gaat niet over locaties zoals akkerlanden 
waar honingbijen worden ingezet om gewassen te bestuiven net omdat wilde bijen vaak 
ontbreken of schaars aanwezig zijn. Ook regio’s waar honingbijen in het wild voorkomen 
vormen geen bron van bezorgdheid. De aandacht gaat wel uit naar grotere natuurgebieden  
met een hoge diversiteit aan wilde bijen waar tijdens de zomermaanden ook honingbijen 
worden geplaatst.

Er zijn verschillende manieren waarop honingbijen effect kunnen uitoefenen op wilde 
bijen. Directe pollen en nectar uitputting staat op kop, maar hierdoor ook verlengde 
foerageervluchten voor wilde bijen door gebrek aan voedsel in de nabije omgeving. Omdat 
er minder voedsel aanwezig is ontstaat bovendien een verkeerde man/vrouw verhouding 
bij de wilde bijen. Door voedselgebrek zullen minder vrouwelijke exemplaren geboren 
worden. Diegene die geboren worden zullen bovendien kleiner zijn en sneller sterven. 

Het effect van honingbijen op wilde bijen meten is geen evidentie. Voor een correcte 
veldstudie zou men een regio zonder en een regio met honingbijen moeten hebben. En 
liefst nog een met gelijkaardig bijenweide. Op het terrein is dit nagenoeg onmogelijk.  
Daarom werd onderzocht hoeveel nakomelingen van wilde bijen geboren zouden kunnen 
worden met een bepaalde hoeveelheid pollen verzameld door honingbijen. De verzamelde 
stuifmeelklompjes werden direct omgezet naar wilde bijenprovisie op een gewicht tot 
gewicht basis.

Om een evenwichtige vergelijking te maken moest een representatieve wilde bij gekozen 
worden die alle wilde bijen vertegenwoordigd. Niet alleen wat grootte betreft, maar 
ook wat hoeveelheid pollen betreft. Zeg maar een gemiddelde. Er werd gekozen voor 
Luzernebehangersbij.

De studie schat dat zes verse stuifmeelklompjes van elk 15mg gelijk zijn aan een 90mg 
provisie van een gemiddelde nakomeling van een wilde bij, de Luzernebehangersbij dus. 
Een honingbijkolonie verzamelt zo een 650 000 klompjes met een totaalgewicht van 
ongeveer 10 kilo tijdens drie zomermaanden in een natuurgebied. Dit komt overeen met 
110 000 nakomelingen van een wilde bij. *Als men ervan uitgaat dat een honingbij koningin 

Honingbij als pollenconcurrent van solitaire bij
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Honingbij als pollenconcurrent van solitaire bij

Bron: Gauging the effect of hony bee pollen collection on native bee communities, James H. Cane and Vincent 

J. Tepedino.

Groetjes, Olivier

in de zomer per dag 1500 eitjes legt komt dit neer op zo een 135 000 nakomelingen. Men 
zou dus kunnen zeggen dat voor elke honingbij er ook een wilde bij geboren zou kunnen 
worden. Uit het feit dat één wilde bij efficiënter bestuift ten opzichte van één honingbij is 
het mogelijk bepaalde conclusies te trekken.

Af en toe neemt men aan dat bij afwezigheid van honingbijen er een overschot aan pollen 
en nectar in een plantgemeenschap zou zijn. Dit argument wordt echter reeds door drie 
studies ontkracht. Ze toonden aan dat 97-99% van de beschikbare pollen en nectar door 
wilde bijen werd verwijderd. Dit beklemtoont het primordiaal belang van pollen ten 
opzichte van nestgelegenheid.

Wilde bijen die dezelfde bloemen bezoeken als honingbijen en gespecialiseerd zijn in 
slechts één of enkele bloem(en) ondervinden het grootste nadeel. Wanneer hun enige 
voedselbron door honingbijen is uitgeput zijn ze ten dode opgeschreven. Ook hommels 
en meer specifiek de koninginnen die laat op het seizoen verschijnen ondervinden 
concurrentie indien teveel honingbijen aanwezig zijn. Veel hommels zijn afhankelijk van 
de laat bloeiende Guldenroede of Solidago. Observaties tonen aan dat geen enkele ander 
plant op dat tijdstip zo veel hommels aantrekt. Ook honingbijen zijn erop verzot.

*De strijd om de beperkt beschikbare pollen tussen beheerde honingbijen en hun wilde 
tegenhanger zorgt voor een dilemma. Laten we het eens zijn over een ding. Er zijn niet 
teveel honingbijen maar wel te weinig bloemen. Maar denk eens na over het volgende. 
Wat als onze honingbijen al moeite hebben met het vinden van voldoende voedsel? Zou 
het dan niet kunnen dat wilde bijen met het huidige pollen en nectaraanbod beter af 
zijn met her en der een volk honingbijen minder? Is het dan wel verstandig onze bijen te 
verplaatsen naar natuurgebieden? 

*Noot van de auteur
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Lidgeld WIB 2017

Lidgeld 2017 naam e-mailadres

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer:
BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB

Over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2017 + geboortejaar + aantal 
kasten in de mededeling, als je dat nog niet doorgegeven hebt.

Gelieve zo snel mogelijk uw lidgeld te voldoen. Liefst voor midden december want dit is de 
deadline voor de verwerking van de ledenlijsten.

Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Voor Nederlandse abonnees is het €30, + €5, verzendingkosten. 

Lid voordelen zijn:
Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B., Verzekering. en vrije toegang tot alle 
vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke, gebruik slinger, 
overlarfprogramma, info per mail en internetdropbox met een schat aan informatie.

Als bijlid betaalt u €10,00. U ontvangt dan alleen HWB, informatie via mail en mag u de 
vergaderingen bijwonen en deelnemen aan het overlarfprogramma.

Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het Waasse Bieke 
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Geluk

Het is altijd goed om te lachen, en als een kriebelend strootje er de oorzaak van kan zijn, 
is het een voorwerp dat tot het geluk der mensen bijdraagt.

John Dryden (1631 - 1700)
Engels dichter en toneelschrijver

Lidgeld WIB 2017

EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe leden kunnen van 
deze mogelijkheid genieten. ’t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en 
milieutijdschrift over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet 
minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die begaan 
zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek. 

Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 

LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor  ’t Groene 
Waasland blijft €6,00 De vermindering wordt deels gedragen door de WIB en door ’t 
Groene Waasland.
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In het DS-weekblad van 23-07 verscheen een artikel dat me echt wel heel interessant leek 
en ja dat was het ook. Wouter Deprez, zelf ook imker, had in al zijn gelees en gezoek de 
naam van de hommel zo vaak tegengekomen dat hij er meer over wilde weten. Hij vertelt 
dat het zwermen van zijn bijen zo verslavend is dat zijn hartslag er van stijgt als hij de 
zwerm ziet vertrekken, wel hetzelfde gevoel kreeg hij bij het lezen over hommels.

Bij het lezen van enkele artikels kwam hij tot de conclusie dat hij het boek van Dave 
Goulson “Een verhaal met een angel” maar eens moest lezen. Zelfs al ben je iemand die de 
kleine zespotige als ongedierte beschouwd blijf je het boek lezen tot het einde!  Er groeide 
een bewondering, met vele vraagtekens, over hoe hommel zich als volk organiseren en 
overleven. Wouter trok naar Engeland en ontmoette de auteur.

Een hommelkoningin brengt de winter alleen door en moet dus in het voorjaar op zoek 
naar een geschikte nestplaats en vooral ook voedsel om haar zoektocht te overleven. 
Daar heeft ze 6000 bloembezoeken per dag  voor nodig. Hij krijgt een hele uitleg over 
de Koekoekshommel. Op de vraag of Deprez het gedrag van de Koekoekshommel wreed 
vindt, want die dood de koningin van het nest dat ze wil innemen, antwoord hij :”Nee 
wreedheid heeft met keuzes te maken. Dieren voeren gewoon een soort programma uit. 
Je kunt niet spreken van zelfgekozen moreel gedrag. Je moet geen menselijke begrippen 
op dieren plakken.”

Waarom Goulson al 25 jaar insecten bestudeert : ”Als de reuzenpanda uitsterft zou dat 
geen grote gevolgen hebben, alleen wat verdriet en meer bamboe in China. Het zijn 
zulke dieren die de aandacht trekken en waar de mensen bekommerd om zijn. En tegelijk 
verwachten ze dat hun voedsel gewoon in de supermarkt ligt! Ze staan er zelfs niet bij stil 
dat insecten daar voor gezorgd hebben dat er tomaten, courgettes, aardbeien enz. zijn! Zij 
zijn de basis van onze voedselketen! Ze zijn voor de mens van levensbelang.” 

Iets waar Dave Goulson zich zorgen over maakt is dat je 25 jaar geleden 20 a 30 vlinders 
zag op een vlinderstruik, zie je er nu een of twee. Een teken dat er nog weinig insecten zijn, 
te weinig !!! Alleen over zoogdieren die met uitsterven bedreigd zijn word geschreven en 
betoogt terwijl iedereen wel thuis een vliegenmepper of spuitbus tegen insecten heeft….
Ps: over het boek “Een verhaal met een angel” een volgende keer. Maar als je het nu al wil 
lezen: er staat een exemplaar op de boekenplank bij Tim.

De Hommelles van Wouter Deprez

Bron: De Standaard - Groetjes, Theo



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

HWB 169 25

Toen ik deze zomer mijn vakantie in de Ardennen  doorbracht,  is me iets opgevallen. 
Werkelijk prachtige lindebomen sierden elk dorpsplein en flankeerden de tientallen 
kapelletjes en kerkjes die we tegenkwamen.  Ik was jaloers op de plaatselijke imkers die 
hun bijtjes konden laten vliegen op de vaak honderden jaren oude bomen.

Na enig opzoekwerk werk bleek het geen toeval te zijn dat er zoveel lindes te vinden waren.  
Het moet hier in onze streek ook ooit zo geweest zijn…

Al sinds de steentijd heeft de linde voor de mens een symbolische waarde.  Hij plantte 
de bomen op  dorpspleinen  en op kruispunten van wegen zette hij een grenslinde.  Met 
de kerstening in Europa werd de linde aan Maria gewijd en behield zo zijn symbolische 
waarde.   Bij kapelletjes hoort nog steeds een lindeboom.

Voor boerderijen en huizen verschenen dan weer de geknotte of in vorm gesnoeide 
exemplaren die de huizen in de zomer koel moest houden. Van de boom gebruikte men 
zowat alles : van de bast maakte men touwen, het loof  werd aan de dieren gevoederd en 
de dikkere takken werden gebruikt voor het aanmaken van de bakoven.

Het geloof bij de mensen verdween en ook onze houtgestookte bakovens raakten in 
onbruik. Daardoor verdwenen ook onze vaak eeuwenoude  lindes . Het moet hier in ons 
Vlaamse dorpjes nogal een parfum geweest zijn als al deze bomen in bloei stonden.

Misschien wordt het eens tijd om deze oude tradities terug op te nemen en bij elke 
gelegenheid  een “symbolische” linde te planten. Plant  een linde bij de geboorte van je 
kinderen of  kleinkinderen, je huwelijk of  als  eerbetoon  aan een overledene. 

Een boom met een grote symbolische waarde zal men nog meer waarderen en respecteren.  
Het potje lindehoning dat de bijtjes binnenbrengen van jouw linde, zal nog zo lekker 
smaken.

De heilige linde

Groetjes, Tim
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Voor het vlieggat

Bron : Am flugloch, Heinrich Storch - vertaalde versie door Luc Pintens

Groetjes, Olivier

Met de winter in zicht zullen we onze volken moeten inschatten aan de hand van observaties 
aan de kast of het vlieggat. Ook in de zomer kan nauwkeurige observatie ons veel vertellen 
over de toestand van een volk zonder dat men de kast onnodig hoeft te openen. Hieronder 
een overzicht van enkele belangrijke observaties die men in de winter kan verwachten.

Wanneer men zijn oor tegen de kast plaatst hoort men een zacht geruis.
Meestal is dit een teken van gezonde volken. De tros met daar middenin de koningin 
bevindt zich op lege broedcellen. De temperatuur in de tros bedraagt vrijwel 25 °C. Aan de 
randen van de tros is dat ongeveer de helft. Tussen de oudere bijen aan de buitenkant en 
jongere bijen aan de binnenkant vindt een voortdurende uitwisseling plaats. Het zachte 
geruis is het gevolg van dit bijenverkeer. 

Wanneer men zijn oor tegen de kast plaatst hoort men een scherp geruis. Af en toe vliegt 
een bij uit.
Het geruis dat je hier hoort is iets scherper dan in de normale toestand. Het is meer 
zoemend en uitgesproken. Het wordt veroorzaakt ofwel door zieke bijen ofwel door 
bijen die behoefte aan ontlasting hebben. Omdat dit geluid vaak dicht bij de vliegspleet 
hoorbaar is, mag je aannemen dat het afkomstig is van bijen die de tros verlaten hebben. 
Bij dergelijke volgen verloopt de winterzit niet ideaal en kan je een groot aantal dode bijen 
op de vloerplank aantreffen.

Wanneer men de bijenstand binnen wandelt gaat een volk sterker ruisen.
Vele plotse en onverwachte geluiden zijn ongewone storingen voor een bijenvolk. Sommige 
trillingen en geluiden planten zich resonerend voort en bereiken zo het overwinterende 
volk. Dergelijke storingen veroorzaken een verhoogd voedselverbruik en dienen bijgevolg 
vermeden te worden. Voortdurende, herhaalde storingen zoals voorbijrijdende treinen en 
auto’s geeft gewenning zonder nadelige gevolgen.
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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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