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Theo, vele jaren hebben we samen onze 
fantastische hobby beleefd, het imkeren. Jij 
was steeds de drijvende kracht achter tal van 
kleinschalige maar mooie projecten.  De toon 
lag vooral bij het behoud en verbeteren van 
natuurlijke gebieden en liefst in het Waasland.  
In tal van projecten was jij de Wase pionier, 
het opstarten van “het Waase Bieke”, ons 
tijdschrift. De selectiekern, het wegbermbeheer, 
het organiseren van imker- cursussen, de 
comissie bijeweide, het bouwen van een 
gemeenschappelijke bijenstand in Hof Ter Saksen.

Al deze projecten zijn tot op vandaag nog steeds 
brandend actueel, en de Wase imkers zullen deze 
projecten ten volle in stand houden met den 

Theo in onze gedachten.  Destijds spendeerde je heel veel tijd in het verbeteren van de 
imkerij in het land van Waas.  Het duurde dan ook niet lang of je werd voorzitter van onze 
vereniging. Enkele jaren was je even weg uit onze vereniging om je ten volle in te zetten 
voor het “groene Waasland”.  De imkers dachten je niet meer terug te zien, maar op een 
dag stond je er weer, toen werd je weer voorzitter, dit maal voor het leven.

Beste familie
Net zoals hij vocht tegen zijn ziekte, streed Theo voor het overleven van de bijen , hij 
streed  ook voor het welzijn in de WIB en voor alle imkers die hun hobby ernstig nemen. 
We herinneren Theo als een begeesterd imker en een specialist in bijenplanten en ook 
in honingproeven. Bijenhouden en natuurbescherming in hetalgemeen waren zijn 
levenswijze. De Wase imkersbond treurt terecht om het verlies van zijn voorzitter. 

Theo,
Door de vele belangrijke werken voor onze vereniging, zal jouw naam nog vele jaren 
weerklinken tijdens de komende leden- en bestuursvergaderingen.  We zullen je missen 
als mens en als voorzitter. Onze vereniging verliest met jou een pionier. 

Dankjewel Theo

Afscheid Theo

Groetjes, Het bestuur
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Bijen trainen om pakketjes te leveren

Beedrop is de online marktplaats voor verse voeding in de buurt. De boodschappendienst 
levert vandaag gratis aan huis. Om haar ecologische doelstellingen verder te realiseren, 
startte Beedrop vorig jaar een onderzoek rond het inzetten van bijenzwermen voor het 
leveren van kleine pakketjes over korte afstanden. Op basis van vooronderzoek bleek 
namelijk dat bijen beschikken over een uitzonderlijk vermogen tot oriëntatie. Daarbij 
maken ze, net zoals reisduiven, gebruik van de stand van de zon, het aardmagnetisch veld 
en een interne navigatiekaart.

“Uit onze eerste proeven vorig jaar bleek dat bijen effectief getraind kunnen worden om 
samen te werken bij het optillen van kleine pakketjes.”, klinkt het bij de projectleider van 
Beedrop.

De uitdaging bestond erin de bijen op de juiste manier te trainen zodat ze de juiste 
bestemmingen vinden in de voor hen bekende omgeving. Door intense samenwerking 
tussen imkers (waaronder Larz Zimmerman, Best Imker Award winnaar 2009) en met 
de nodige kennis rond trainingstechnieken van enkele Vlaamse duivenmelkers, slaagde 
het team er recentelijk in om de eerste pakketleveringen te laten uitvoeren door een 
bijenzwerm. Daarbij werd het welzijn van de bijenzwerm tijdens en na het dragen van de 
last nauwgezet in het oog gehouden.

Beedrop start in mei dit jaar nog met de eerste effectieve leveringen door bijen in de regio 
Gent, en wenst hiermee haar ecologische doelstellingen verder vorm te geven. Beedrop 
hoopt hiermee pionier te worden om boodschappen aan huis te leveren zonder enige 
vorm van CO2-uitstoot. Bovendien kan het Vlaamse bijenbestand hierdoor aanzienlijk 
worden uitgebreid.

“Vandaag kunnen pakketjes van 100gr reeds worden gedragen door een bijenzwerm van 
1000 bijen, zonder de bijen te stressen. Het is niet zozeer de bedoeling de bijen meer te 
laten dragen, maar wel meer en meer bijen in een zwerm te trainen opdat ze gezamenlijk 
een grotere last kunnen dragen. We zijn ervan overtuigd dat we het gewicht hierdoor 
verder kunnen optrekken tot boven 2kg het komende jaar”, klinkt het bij Beedrop, en haar 
imkers.

Bron: Linked-In, Artikel door Okan Sultan, Marketing and sales support bij Beedrop

Groetjes, het bestuur
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Meer of minder maaien?

Gazons vertegenwoordigen een grote oppervlakte van ons stedelijk weefsel en onze tuinen. 
Vanuit een historisch en sociaal perspectief vertegenwoordigde gazon een statussymbool 
van opwaartse mobiliteit. En we hebben er blijkbaar heel wat voor over. Hun onderhoud 
omhelst frequent maaien, bemesten, irrigeren en het toepassen van bestrijdingsmiddelen, 
elk van hen met de nodige negatieve ecologische gevolgen, ook voor onze bijen. 

Recent onderzoek toonde aan dat steden habitat bieden aan een onverwacht hoge 
diversiteit en hoeveelheid aan bijen. Dit suggereert dat parken, graslanden, weides, 
gemeenschapstuinen, lanen en privatieve tuinen mogelijks als schuilplaats dienst doen. 
Er bestaat echter nog steeds grote onduidelijkheid over de interactie tussen bijen en 
de meest dominante grondgebruiker, gazons. Het staat vast dat zelfs eenvoudig ogende 
gazons een vrij hoge diversiteit aan planten kunnen herbergen. Afhankelijk van het beheer 
komen ze al dan niet tot bloei. Denk maar aan paardenbloem, witte klaver, kleine klaver en 
brunel die zelden in hun bloemen tonen in frequent gemaaide gazons. 

Nu heeft men gedurende een jaar 16 gazons - waarvan 7 twee jaar - in Springfield, 
Massachusetts, USA bestudeerd om na te gaan of alternatieve beheermaatregelen een 
impact hadden op de aanwezigheid van bloemen en bijen. De grootte van de gazons 
varieerde van kleine (0.03ha) tot middelgrote (0.018ha) exemplaren. Er werd vereist dat de 
tuinen niet met pesticiden werden behandeld, niet werden geïrrigeerd en geen specifieke 
bijenborder of moestuin hadden.

De gazons werden van mei tot september gemaaid waarvan 8 elke week, 7 om de twee 
weken en 8 om de drie weken. Er werden 37 plantensoorten gevonden in de wekelijks 
gemaaide gazons, 28 soorten bij een maairegime van twee weken en 34 soorten bij een 
maaibeurt om de drie weken. De hoeveelheid bloemen was beduidend hoger bij het minst 
intensieve onderhoud. De hoeveelheid bijen daarentegen was het hoogst bij een maaibeurt 
om de twee weken. En hoewel er een groot aantal soorten bijen werd gevonden(93), werd 
de overgrote meerderheid (78%) door slechts tien soorten vertegenwoordigd. Met slechts 
5% was de honingbij beduidend minder aanwezig. Conform ander onderzoek waarbij wordt 
aangetoond dat slechts een paar veel voorkomende soorten het meeste bestuivingswerk 
uitvoeren, zou dezelfde redenering voor gazons kunnen gelden.

Uit andere studies is gebleken dat voornamelijk witte klaver een zeer belangrijke 
drachtbron is in bijengazons. Het hierboven beschreven onderzoek heeft duidelijk 
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Meer of minder maaien?

Bron: To mow or to mow less: Lawn mowing frequency affects bee abundance and diversity in suburban yards, 

Susannah B. Lerman, Alexandra R. Contosta, Joan Milam, Christofer Bang

Groetjes, Olivier

onverwachte resultaten opgeleverd waarvoor men niet meteen duidelijke verklaringen 
heeft. Mijn inziens is het onderzoek over een te korte periode uitgevoerd. De toename 
van het aantal individuen binnen een populatie en de toename van het aantal soorten in 
een biotoop vergt vaak vele jaren terwijl de data in deze studie grotendeels slechts 1 jaar 
besloeg. Daarbovenop werd gemaaid met een mulchmaaier waarbij de grassnippers op 
de gazon blijven liggen. Dit verrijkt en bemest de bodem waardoor de ontwikkeling van 
kruidachtigen niet gestimuleerd wordt. Door de dichte grasmaat duurt het ook vaak enkele 
jaren vooraleer nieuwe planten zich in een gazon kunnen vestigen.

Om meer bloemen in de gazon te krijgen is het meestal is het ook een beter idee om 
van een schone lei te beginnen. Je kan dan de gazon opnieuw inzaaien met een grote 
hoeveelheid zaad van bijvoorbeeld witte klaver en rolklaver, beide soorten die door 
betreding in stand gehouden worden en niet te hoog worden. Madeliefjes en kruipende 
boterbloem verschijnen meestal vanzelf.

Gazon met rolklaver - foto Olivier Foubert
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De vlucht van de hommel

Groetjes, Hugo Maes

Dave Goulson gaat in ‘De vlucht van de hommel’ op 
zoek naar zeldzame hommels. Eerder verschenen het 
hartverwarmende ‘Een verhaal met een angel’ en het 
charmante ‘Geroezemoes in het gras’. Zijn reis begint dicht 
bij huis: van de ongerepte wildernis van de Britse Salisbury 
Plains tot de uitgestrekte kuststroken van de Schotse 
Hebriden. Daarna reist hij door naar Polen, Patagonië, 
Californië en Ecuador. Goulson is de ideale reisgenoot, of 
hij nu op de Engelse vlakten de grote gele hommel volgt 
of in de Ecuadoriaanse jungle op orchideebijen jaagt. 
Zijn kennis, humor en diepe liefde voor de natuur zijn 
aanstekelijk.

Goulson onthult de geheime verblijfplaatsen van 
hommels, die zich vaak vlak onder onze neus bevinden, 
of op plekken waar we ze totaal niet verwachten, zoals op 

verlaten industrieterreinen, op trainingscircuits van crossmotoren of in verlaten tuinen. 
Tegenwoordig zijn dit de plekken waar hommels het best gedijen; zonder de aanwezigheid, 
de bemoeienis of het ingrijpen van de mens. Met zijn wetenschappelijke expertise en 
passie voor het behoud van de natuur toont Goulson de ongelooflijke veerkracht van de 
natuur en de schoonheid die opduikt op de meest verrassende plekken.
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Verslag reis naar het koolzaad

Vorig jaar werd er binnen de Wase Imkersbond gesproken over het reizen met bijen naar 
koolzaad velden en ik herinner me ook dat mijn vader zich daar mee bezig hield. Ik herinner 
me ook dat ikzelf toen enige malen mee gereden ben richting Dardennen om ’s avonds 
(heel) laat een aantal bakken te gaan afzetten aan de rand van een koolzaadveld. Ik had me 
vorig jaar dus al voorgenomen voor om dat zelf eens uit te proberen.

Er werd een info vergadering gepland in ons lokaal op 12 april door Marc en Guido over 
‘reizen met bijen’. Blijkbaar zijn meerdere drachten interessant om een er paar kasten in 
de buurt te zetten maar koolzaad leek me het best om een eerste ervaring op te doen. 
Gelukkig werden we grondig ingelicht en voorbereid door Guido en Marc. Een aantal zaken 
zijn hier het vermelden waard:

- Een afspraak maken met de eigenaar van het veld en deze verwittigen wanneer je bijen 
ter plaatse staan. Guido bezorgde me een adres in Wierde.
- Zorg dat je sterke volken plaatst. Een voldoende stuifmeel aanbod vroeg in het voorjaar 
en het aanprikkelen met voederdeeg is een must om je volk ‘koolzaad-ready’ te maken.
- Je kan best afspreken met een collega imker om samen te reizen. Ik sprak hierbij af 
met Herman Vermeulen. Gedurende onze ritten naar Wierde heb ik veel bijgeleerd van 
Herman.

Ik was eerst van plan om maar 2 kasten te plaatsen, maar ik heb er uiteindelijk 4 
meegenomen omdat je vrij veel tijd steekt in het over en weer rijden. 4 kasten is dus 
efficiënter. Ook Herman nam 4 kasten mee. Ik heb er voor gekozen om te imkeren met 
broed beperking volgens de Renson methode (wat voor mij de eerste keer was). Gelukkig 
heb ik voldoende bakken en roosters om te zorgen voor een onder-, broed- en honingbak. 
Het dak en de voederplank heb ik voor het transport vervangen door een ‘reisrooster’ 
welke ik gemaakt heb van een koninginnenrooster bedekt met een muggengaas. Dit is 
toch wel nodig om te vermijden dat de bijen ‘te warm lopen’ tijdens de reis. Zorg er ook 
voor dat je goede spanriemen hebt om te verhinderen dat je bakken uit elkaar schuiven 
tijdens de reis. Je wil het niet meemaken dat je auto vol bijen zit na een onverwacht 
maneuver. Een eerste probleem was dat ik geen uitgebouwde ramen had, enkel ramen 
met waswafels. Een groot probleem was dit niet want bij een eerste nazicht na een 10-tal 
dagen, bleken de waswafels al bijna volledig uitgebouwd (en al gedeeltelijk gevuld met 
honing). Bij dezen beschik ik nu ook over een voorraadje uitgebouwde ramen. We namen 
ook wat paletten, stenen, planken, spade, bijl, beroker en ander imker materiaal mee 
zodat we op alles voorbereid waren. Al dit materiaal vulde een vrij grote bestelwagen! 
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Verslag reis naar het koolzaad

De kasten werden ’s avonds in geladen en goed vast gezet om verschuiven te voorkomen. 
Vermits het vrij warm was die dag, werden de bijen besproeid met water zodat ze ’s nachts 
en ’s morgens rustig bleven. We vertrokken ’s morgens om 6 uur om de files te vermijden 
zodat de bijen niet te lang opgesloten bleven. Dankzij het uitstekende kaartje van Guido 
vonden we ‘ons koolzaadveld’ vrijwel meteen. We waren eerst wat teleurgesteld omdat 
het veld nog amper in bloei stond maar we beseften vlug dat dit een voordeel was omdat 
de bijen eerst hun waswafels konden optrekken en daarna maximaal konden profiteren 
van de volledige bloei van het koolzaad. Vlakbij was er ook een bos waar de bijen stuifmeel 
en nectar konden halen in afwachting van het koolzaad.

10 dagen later waren we terug ter plaatse voor een eerste controle. Bij het openen van 
de eerste kast was ik al overweldigd door het enorme aantal bijen en het feit dat de 
waswafels al volledig opgetrokken waren. Er waren ook al een vijftal doppen aanwezig om 
de bewering van Marc te staven: ‘de bijen trekken doppen ze gauw ze over de Maas zijn’! 
Ik heb dus maar snel de doppen verwijderd. Ook de andere kasten hadden duidelijk van 
een deugdoende ‘koolzaad kuur’ genoten. Per kast kon ik toch al een vijftal ramen met 
honing meenemen om ze thuis te slingeren. De 5 meegenomen ramen per bak werden 
vervangen door ramen met waswafels zodat de bijen weer wat om handen hadden. Deze 
meegenomen ramen leverde al een mooie ketel honing op.

1 week later waren we terug aanwezig op onze stand. 1 van onze bedenkingen was wel 
dat onze kasten redelijk goed zichtbaar waren vanuit de dreef die leidde naar het koolzaad 
veld want je houdt altijd rekening met diefstal of vandalisme. Na controle bleken er terug 
doppen getrokken te zijn maar was er minder honing binnengekomen door het mindere 
weer. Besloten werd om uit elke kast 1 of 2 ramen met broed mee te nemen om op die 
manier 3 afleggers te maken en de zwermdrift te proberen beperken. Dit leverde me 3 
nieuwe volkjes op die het nu goed doen.

Nog 1 week verder kreeg ik van Guido het bericht dat de bloei van het koolzaad op zijn 
einde aan het lopen was en dat we best onze bakken terug naar huis haalden of dat we ze 
hogerop in de Ardennen moesten plaatsen waar de bloei van het koolzaad nog niet zo ver 
gevorderd was. Besloten werd om de bakken toch maar naar huis te halen en de honing 
te oogsten. Donderdag avond stapten we terug in onze bestelwagen richting Wierde om 
alles op te halen. Uiteraard vergaten we niet om onze boerin-eigenares te bedanken met 2 
potjes honing voor haar en 2 flesjes tripel voor haar man.
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Verslag reis naar het koolzaad

Bijenstand Willy en Rene - foto Rene VanhauteBijenstand Willy en Rene - foto Rene Vanhaute

Afvulinstallatie - foto Erik Wuytack Koolzaadveld - foto pixabay

Thuis gekomen wachtte ons nog de zware doch plezante taak om de goudgele honing te 
slingeren en af te vullen in potjes. Persoonlijk vind ik deze koolzaadhoning heel lekker en 
zacht van smaak hoewel er toch een speciale nasmaak in zit die misschien te wijten is aan 
mijn afvulinstallatie. Zie foto. Als conclusie van dit hele verhaal kan ik vermelden dat het 
de moeite waard is om met je bijen te gaan reizen naar bepaalde drachten. Ik had een hele 
mooie oogst maar daar staat wel een hoop tijd en werk tegenover maar ik ga volgende jaar 
terug naar Wierde. En nog een dikke merci aan Guido, Marc en Herman.

Groetjes, Erik Wuytack
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Onverwacht bijenbezoek op enkele planten

Honingbij op Cornus sanguinea - foto Olivier Foubert

Honingbij op Sanguisorba minor- foto Olivier Foubert

Honingbij op Quercus ilex - foto Olivier Foubert

Honingbij op Cytisus scoparius - foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

Op elke uitstap sta ik verbaasd van de diversiteit aan planten waar onze honingbij op vliegt. 
De exotische steeneik (Quercus ilex), een echte tuinboom. De Rode kornoelje (Cornus 
sanguinea), een typische soort voor bosplantsoen. Zelfs brem (Cytisus scoparius) die toch 
meestal te boek staat als een hommelplant. Tot de kleine pimpernel (Sanguisorba minor) 
in onze graslanden en bermen. En dat allemaal om stuifmeel te verzamelen!
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Inlooppoging - foto Tim Van ErckVermoeide bijen - foto Tim Van Erck

Nog een zwermboom bevolkt

Groetjes, Olivier

Merendeel zit er in - foto Tim Van ErckNetjes opvegen - foto Tim Van Erck

Toen ik onlangs een zwerm kon scheppen maar zelf geen materiaal meer had om die te 
huisvesten ringde er een belletje dat Tim nog op zoek was naar een zwerm om een nieuw 
kunstwerk bij hem thuis te bevolken. De zwerm, hangend in een plataan, werd begin 
juni overvallen door twee plotse koude dagen waardoor de bijen enorm uitgeput waren. 
Waardoor het inlopen maar moeizaam verliep. Met wat suikerwater kwamen ze er weer 
bovenop. Hopelijk stelt het volk het goed.
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Fort van Steendorp: Gebouwd tussen 1883 en 1890 door Henri Alexis Brialmont, met 
de oorspronkelijke naam Fort van Rupelmonde, en een van de laatste dat opgetrokken 
werd in baksteen. Pas in 1909 kreeg het de benaming Fort van Steendorp. Het was het 
bruggenhoofd van de verdedigingsgordel van forten rond Antwerpen. Het was het duurste 
ooit en was uitgerust met droge grachten wat een unicum was in die tijd. 

foto Paul van Steirteghem

Fort van steendorp - foto DirkVE - CC BY-SA 4.0

foto Paul van Steirteghem

Luchtfoto - foto google earth

Verslag bezoek fort Steendorp
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Verslag bezoek fort Steendorp

Veel heeft het niet betekend in de 2 wereldoorlogen en het werd nadien nog gebruikt als 
militaire fabriek voor de aanmaak van oorlogsgassen. Nadat het nog gebruikt werd als 
oefenterrein voor de miliairen, is het in 2001 een natuurdomein geworden.

Wat opvalt, en dat wist onze gids, Dirk Van Der Meiren, duidelijk te demonstreren, is dat alle 
openingen, zoals poorten, vensters, gericht waren naar het zuidwesten, dus van de richting 
Antwerpen weg, om zo de onmogelijkheid te creëren dat kanongeschut niet rechtstreeks 
zou inslagen in de militaire verblijfsgedeelten en zo bescherming te geven aan de militairen 
die er verbleven. Oorspronkelijk kon het kanonvuur maar 3 km ver doel treffen, maar in 
de loop van de bouwwerken werd het 5 km en meer en daardoor moest het fort beter 
beschermd worden en werd er een extra laag beton, met bovenop een dekking in grond. 
Daardoor werd de kostprijs van dit fort fors opgedreven. 

Een goede metser, die verdiende ongeveer BF.1.80 per dag. Dat maakte dat de kostprijs al 
gauw opliep tot 11 miljoen goudfranken. Hierdoor raakte het fort niet volledig afgewerkt, 
waardoor tijdens de 1ste wereldoorlog algauw werd besloten, omdat het niet verdedigbaar 
was, het te verlaten. De munitie werd tot ontploffing gebracht en het fort leed grote schade 
en zelfs het reduit, de centrale verdedigings kanonkoepel werd volledig ontwricht. 

Nu is dit nog goed te zien wat de vernielingen aangericht hebben. Op het eind van de 
toegangsbrug, links, is een groot gedeelte van de muur ingestort en rechts zijn er overal 
zware scheuren. Omdat dit stevig metselwerk is, diverse meters dik, is er geen al te groot 
instortingsgevaar. Als je bovenop het fort rondloopt zie je overal zaken die vernield of onder 
het opgeruimde puin van de vroegere fabriek die er stond, bedolven zijn.  Het is een groen 
oase met veel bramen, afgeknakte en vervormde robinia ’s, die meervoudige stammen 
hebben. Dit komt omdat de oorspronkelijke bomen afgezaagd werden voor stookhout. 
Vele van die robinia ’s zijn aangetast door een dodelijke bodemzwam en hierdoor liggen er 
overal dode stammen. 

Het fort is ook een goede verblijfplaats voor vleermuizen, in het nog bijna intacte gedeelte, 
waar een permanente temperatuur heerst van 9 °C en een hoge vochtigheidsgraad. Op de 
wallen leven nog diverse andere dieren, zoals de ree, de merlijn, etc. en diverse soorten 
vogels, waar we de sporen van gezien hebben, zoals een rustplaats of uitwerpselen.

De wandeling op de restanten van het fort was dus heel erg interessant en duurde ongeveer 
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Verslag bezoek fort Steendorp

Groetjes, Paul

Forten rond Antwerpen

3 uur. Nadien gingen we even kijken naar de mooie bijenstand van de Paul Van Moer. We 
hebben nadien nog een gezellige babbel gehad in de tuin van de familie van Moer met een 
hapje en een biertje genaamd Cuvée de Briqueville. Wij zijn Paul en Hilde dankbaar voor 
het enthousiaste onthaal in hun B&B gevestigd in het fort dat toebehoorde aan het fort.
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Wereldwijd zijn er ongeveer 25.000 verschillende soorten bijen, 
waarvan slechts zeven soorten honingbijen, en van hen hangt 
veel af. Het grootste deel van de planten die voedsel leveren aan 
de mens en andere levende wezens wordt door hen bestoven. 
Maar honingbijen hebben het in onze tijd niet gemakkelijk, ze zijn 
bedreigd doordat steeds meer groen - bloemen, planten, struiken 
en bomen - verdwijnt. Wij kunnen hen helpen. Over de bijen en de 
bloemen is een heerlijk, prachtig geïllustreerd boek vol informatie 
en inspirerende ideeën om je dak, muur, terras, balkon of tuin voor 
honingbijen aantrekkelijk te maken, of je nu een ervaren tuinier 
bent of een echte beginner. Wist je dat honingbijen ongeveer 2 

miljoen bloemen bezoeken en circa 80.000 km vliegen voor een potje honing van 450 g? 
Alleen al daarom verdienen deze zoemende vrienden ons respect en onze hulp!
Groetjes, Paul

Over de bijen en de bloemen

Onderzoekers aan de Universiteit van Tufts hebben ondekt dat honingbijen hun dieet 
aanpassen naargelang de seizoenen, voornamelijk als de winter in aantocht is. Een piek 
in de consumtie van calcium in de herfst en een hoge inname van potassium helpen de 
bijen zich voor te bereiden op dek oudere maanden waarin ze die mineralen nodig hebben 
om via snelle spiersamentrekkingen warmte te genereren. Een zorgvuldige inventaris 
van de nutriënteninname onthulde een shift van inname via bloembezoek naar inname 
via mineraalrijk ‘vuil’ water. We denken dat honingbijen al hun voedsel verzamelen op 
bloemen maar dit onderzoekt toont aan dat bijen strategisch op zoek gaan naar andere 
nutriëntenbronnen zoals water. Als in de zomer en de herfst het magnesiumgehalte in 
pollen daalt compenseren bijen dat door extra inname van water rijk aan mineralen. Water 
speelt dus niet alleen een complementaire rol maar ook een supplementaire. 

Het ultieme doel van de onderzoekers is om gewassen te creëren die zijn afgestemd op het 
dieet van bijen. Voorlopig houden we het best bij het aanplanten van een grote diversiteit 
aan bloemen en het aanbieden van een bijenkroeg of bijendrinkplaats.

Seizoensgebonden bijennutriënten in vuil water

Bron: Bonoan R.E., O’Connor L.D., Starks P.T. Seasonality of honey bee (Apis mellifera) micronutrient 

supplementation and environmental limitation, Journal of Insect Physiology. (May-June 2016)

Groetjes, Olivier
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Varroabehandelingen op een rijtje

Zoals beloofd de tweede reeks van varroabehandelingsmethodes op een rijtje die je kan 
gebruiken in de zomer en het najaar.  Meten via de poedersuikermethode is weten hoeveel 
varroa er in je kasten zit. We doen deze test herhaaldelijk op onze praktijklessen.

Alvast hier een overzicht van de middelen te gebruiken tot midden juli. Later volgt een 
tweede versie.

Toegelaten middelen varroa en efficiënt in het voorjaar:

1. Mierenzuur  85%
• Ofwel via een bierkaartje in de kast of een doekje (sponsdoekje) onderaan de 

varroaplank. Max. 15 ml. Ofwel verdunnen.
• Ofwel via de Liebig/Nassenheimer verstuiver (te koop in de winkel)

2. Thymolproducten  (Thymovar – Api Life Var – Apiguard)
• De resistentie is hoog wanneer je dit jaarlijks gebruikt. Na een paar jaar onderbreking 

kan je dit middel gebruiken. Enkel te gebruiken bij temperaturen tussen 15° en  30 °. 
Dus herfst of late zomer nu niet meer.

3. Flumethrine (PolyVar Yellow)  - makkelijk via de apotheker
• De resistentie is hoog wanneer je dit jaarlijks gebruikt. Na een paar jaar onderbreking 

kan je dit middel gebruiken. Enkel te gebruiken bij temperaturen tussen 15° en  30 °. 
Dus herfst of late zomer nu niet meer. Problemen bij hoogzomer: bijen kunnen niet 
genoeg verluchten en dreigen warm te lopen.

--> Al deze behandelingsmethodes zijn vooralsnog uit te voeren na de dracht.

4. Oxaalzuurkristallen  (er is een merk met oplossing en juiste dosering: Oxuvar)
• Enkel druppelen bij zwermen, afleggers met jonge koninginnen of doppen en geen 

broed of broedloze volkeren of afleggers. Heeft geen zin als het volk vol met broed 
zit.

Toegelaten biotechnische middelen:

5. Isolatie van de koningin
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Varroabehandelingen op een rijtje

• Je kan de koningin gaan opsluiten via de arrestmethode op een kooi of op een raam 
omgeven met 1 of twee koninginnenroosters. Dank u voor de collega’s die het hele 
proces hebben uitgeschreven : https://bit.ly/2pZsFcw

• Voor 15 juli starten met deze behandeling. Je kan ook werken via broedloze afleggers. 
Dan gewoon het uitgelopen broed behandelen met oxaalzuur of mierenzuur. Hier best 
te starten voor eind juni.

Andere methodes:

6. Roofmijten
• Efficiënt in het najaar, maar wel 2x gebruiken mits tussenperiode van 40 dagen  

Waar halen ? Bij de firma Intergrow is het goedkoper dan bij de Horta. Bestellen 
ENTOMITE-M van de firma Koppert tegen kostprijs van 23 EUR voor 8 kasten. 

7. Beevital Hive Clean is van naam verandert. Heet officieel Varroamed.
• Toegelaten, maar enkel te krijgen via bepaalde apotheken of via de dierenarts. De 

bijen worden met een mengsel van citroenzuur, mierenzuur, oxaalzuur beproeid op 
regelmatige tijdstippen in het jaar. Je kan dit toen zonder al te veel residiuen achter 
te laten en tegelijk bevordert het middel het poetsgedrag van de bijen.

Een onderzoek van Ghislain De Roeck naar gebruik van varroabehandeling haalde de 
volgende elementen aan:

A: 68% gebruikt oxaalzuur, in verdamping, sublimatie of druppeling, maar meestal 
samen met 1 of 2 andere bestrijdingsmiddelen:

• enkel oxaalzuur sublimeren: 15%
• enkel oxaalzuur verdampen: 4%
• enkel oxaalzuur vernevelen: 2%
• oxaalzuur + Apistan: 2,5%
• oxaalzuur + Hive Clean: 4%
• oxaalzuur + Hive Clean + Polyvar Yellow: 2%
• oxaalzuur + Polyvar Yellow: 4%
• oxaalzuur + mierenzuur: 11%
• oxaalzuur + mierenzuur + Hive Clean: 10% 
• oxaalzuur + mierenzuur + Polyvar Yellow: 2%
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Groetjes, Geert

• oxaalzuur + mierenzuur + flumethrine: 2%
• oxaalzuur + thymol: 7%
• oxaalzuur + thymol + Polyvar Yellow: 2,5% 

B: 32% gebruikt geen oxaalzuur:
• enkel Hive Clean: 6%
• enkel Polyvar Yellow: 6%
• thymol en Hive Clean: 6%
• enkel flumethrine: 3%
• mierenzuur lange verdamping: 3%
• geen bestrijding: 5% 
• vorm van arrest + bloemsuiker + thymol: 3%

Producten in België beschikbaar (= vergund en gecommercialiseerd) voor de behandeling 
van varroase:

• Apiguard 12,5g
• Apilife Var
• Oxuvar 5,7%
• PolyVar Yellow 275 mg
• Thymovar 15g

U kan deze producten betrekken bij een officina-apotheker of een dierenarts-
depothouder. Let wel: indien u deze producten bij een officina-apotheker zou bestellen, 
dient deze apotheker zich te wenden tot een groothandelaar-verder gespecialiseerd in 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik om de producten te bekomen.
 
Indien er geen enkele van deze producten beschikbaar zijn, kan u zich wenden tot een 
dierenarts.

Varroabehandelingen op een rijtje
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Zweefvliegen dragers van bijenvirussen

Bijenvirussen zijn wijd verspreid, zo kunnen ze gevonden worden in 20 à 25% van alle 
hommelwerksters. Uit studies weten we dat virussen een grote impact kunnen uitoefenen 
op de gezondheid van onze honingbij waarbij DWV of het virus van de vervormde vleugels 
het meest tot de verbeelding spreekt. Ook hommels kunnen overigens deze symptomen 
vertonen. 

De aanwezigheid van virussen is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de achteruitgang van de 
bijenweide niet visueel vast te stellen, waardoor ze vaak vergeten worden. Toch zijn ze zeer 
belangrijk want ze beschikken over de mogelijkheid zich bijzonder snel aan te passen  om 
nieuwe soorten te infecteren. Denk maar aan de jaarlijkse griepepidemieën.  

Momenteel weten we dat de verspreiding van virussen tussen verschillende soorten 
bijen onder andere via bloembezoek plaatsvindt. Ook parasieten kunnen zo worden 
overgedragen. Nieuw onderzoek wijst nog een andere bron aan: zweefvliegen. Ze 
bestuiven en voeden zich namelijk met dezelfde bloemen. Op zich is dat geen probleem, 
moest het niet zijn dat het onderzoek heeft aangetoond dat ook zij bijenvirussen met zich 
meedragen.

Veel zweefvliegen, inclusief de soort waarin bijenvirussen werden gevonden, migreren 
jaarlijks over grote afstanden in Europa. Dit betekent dat zweefvliegen nieuwe virussen 
zouden kunnen verspreiden waaraan lokale bijensoorten nog niet zijn aangepast. Omdat 
zweefvliegen zelf belangrijke bestuivers zijn mogen ze zeker niet als een vijand beschouwd 
worden. 

Verder onderzoek is nodig om het effect van virussen op zweefvliegen en op bijen te 
bestuderen. Mogelijks zou het aanplanten van meer bloemen die enkel de een of de ander 
aantrekt de vlotte verspreiding van virussen kunnen beperken. Maar voorlopig herinnert 
dit onderzoek er ons aan dat de achteruitgang van bijen veel complexer is dan bijvoorbeeld 
enkel het overmatig gebruik van pesticiden.

Bron: Embattled bees face yet another potential threat – virus-carrying hoverflies. Emily Bailes

Post doctoral researcher, School of Biological Sciences, Royal Holloway

Groetjes, Olivier
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Eerste ervaringen met reizen op koolzaad

12 april 2018: Infovergadering in de kring in de Nieuwstraat te Sint Niklaas. 

Guido geeft een uitvoerige toelichting over het hoe, waarom en waar naartoe om de 
eerste, vroege honing te gaan oogsten. Voorafgaandelijk werden vorig jaar tijdens een 
geplande fietstocht in de omgeving van Andenne reeds verschillende plaatsen bezocht 
en plaatselijke boeren gecontacteerd. En Guido zou Guido niet zijn als hij zijn presentatie 
ook niet met de nodige satellietfoto’s van de verschillende akkers waar dit jaar koolzaad 
zou gezaaid worden zou gestoffeerd hebben. Ronduit een schitterende voorstelling en 
propaganda om de laatste twijfelaars, onderwie uw dienaar, over de streep te trekken. 

Willy en ikzelf zetten ons samen om gezamenlijk deze uitstap te plannen en uit te werken. 
Zondag 29 april was het dan zover. Na een week uitstel wegens te koud en onvoldoende 
bloei vertrokken we dan in de regen richting Landenne. Onderweg klaarde het echter mooi 
op en ter plaatse konden wij onze standplaats onder een schuchter zonnetje voorbereiden. 
De bereidwillige boer had ons een drietal paletten bezorgd en wees ons een uitstekend 
plaatsje, uit het zicht van eventuele ongewenste bezoekers, aan de rand van een 5ha grote 
akker. Hier zouden onze bijtjes wel hun gading in vinden! 

En inderdaad bij ons tussentijds bezoek op Hemelvaartsdag konden we reeds een aantal 
volle honingraten meebrengen. Maar niet alleen dat. Zoals Guido het voorspeld had, 
hadden onze volken in hun ontwikkeling een boost gekregen zodat ook afleggers konden 
gemaakt worden. Het succes was dus volledig.

Op 19 mei tenslotte trokken we voor de derde maal richting Landenne om onze kasten 
terug te halen. Thuis gekomen konden wij alleen maar genieten van al het werk dat onze 
beestjes voor ons gedaan hadden!

Een aanbevolen onderneming die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar zal zijn.
Dank u Willy voor de assistentie en dank u Guido voor de waardevolle aanbeveling!

Groetjes, René Van Haute
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