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Aangezien de Covid-19 crisis bijna alle evenementen van onze verenigingen over het eerste 
halfjaar heeft doen afgelasten, was er vorige week toch een opsteker. De veiligheidsraad 
raakte het eens over evenementen tot maximaal 50 personen. De WIB heeft dan ook 
beslist om onze jaarlijkse barbecue te laten doorgaan. 

Toch een gezellig samenzijn tussen imkersen en hun familieleden is veel te lang geleden.

Inschrijven:

• Voor 5 juli
• Hoe?: Stuur een mail naar secretariaat.wib@gmail.com met als onderwerp 

‘Barbecue’ met vermelding van het aantal inschrijvingen.
• Inschrijving is definitief na storting van het verontschuldigde bedrag met vermelding 

‘Barbecue’ op Rekeningnummer WIB 068-0353160-10

Prijs : 25 EUR voor volwassenen, 10 EUR voor kinderen tot en met 12 jaar
• Aperitief / fruitsap
• Een drankbonnetje 
• BBQ – groenten - sauzen
• Dessert

Lokatie : Voetbalkantine  Canondreef, Eksaarde

Omdat de lokatie voldoet aan alle veiligheidsnormen en de zaal tot 350 mensen kan 
ontvangen kan er voldoende ruimte tussen alle tafels worden voorzien. U kan in alle 
veiligheid tafelen.

Wanneer: 
• 11 juli 2020
• 10u: wandeling (niet verplicht - je kan deze overslaan en enkel meeeten)
• 12u: start BBQ met aperitief

Meer informatie: Guido Van de Putte : 0486 19 77 97

BBQ Wase Imkersbond

Groetjes, Het bestuur
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BBQ Wase Imkersbond

Voetbalkantine

Lokatie
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Op donderdag 13 februari 2020 kregen we bezoek van ene Jan Heytens die ons ging 
onderhouden over zijn leven als bestuivingsimker. Wie meer info wil over Jan, kan terecht 
op zijn website www.bijenvriend.be. Daar stelt hij zichzelf voor als volgt:

Jan Heytens van imkerij De BijenVriend. Ik heb 
intussen 30 jaar ervaring als imker en beheer meer 
dan 100 bijenvolken. Die worden vooral ingezet 
om tuinbouwteelten te bestuiven : fruit, zaadteelt, 
courgettes, frambozen, enz... Jaarlijks kweek ik 
honderden bijenvolken en koninginnen en laat die deels 
bevruchten op eilanden als Marken, Ameland, Baltrum, 
enz... Daaruit selecteer ik de beste koninginnen om mee 
verder te telen. Zelf volgde ik cursussen in België en 
Nederland (Wageningen) en sta in contact met imkers en 
koninginnentelers van over de hele wereld. Ook school ik 

me regelmatig bij in binnen- en buitenland. Graag maak ik collega’s wegwijs in de wondere 
wereld van de bijen, bloemen, koninginnenteelt. Als lesgever ben ik erkend door de Vlaamse 
gemeenschap onder het nummer 5016903.

Als we een “bestuiven” denken, komt bovenstaand beeld op in onze gedachten. Bestuiving 
door bijen is belangrijk zowel voor de landbouw als de natuur: 75-80% van de planten 
wordt door (honing)bijen bestoven.

Wat is eigenlijk het verschil tussen een honingbij en andere bestuivers?
• Een honingbij is een sociaal insect. Hun aantal is groter, er een taakverdeling en er 

is de efficiënte communicatie die er voor zorgt dat bijen daar zijn waar ze nodig zijn.
• Bijen overwinteren in een tros zodat ze reeds in de vroege lente inzetbaar zijn.
• Bijen zijn bloemvast. Eens ze een bloem bevliegen, blijven ze dit doen.
• Bijen zijn plaatsvast: ze fladderen niet zomaar wat rond.
• Bijen houden van massa drachten.
• Bijen zijn niet kieskeurig wat betreft het soort bloemen.
• Bijen vliegen op het juiste moment; nl als het stuifmeel rijp is. Hommels vernielen 

soms de bloem.
• Bijen zijn heel het jaar actief.
• Jan zelf zorgt er voor dat zijn bijen beschikbaar zijn op afroep.

Verslag voordracht bestuivingsimkerij
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Verslag voordracht bestuivingsimkerij

• Bijen zorgen voor kruisbestuiving over langere afstanden: er vindt stuifmeel 
uitwisseling plaats in de kast. Daarom moeten we oppassen met het wisselen tussen 
2 drachten. Best laten we een week tussen 2 drachten.

• Bijen worden belangrijker als bestuiver daar hommels niet goed tegen warmte 
kunnen (klimaat opwarming!). Hierdoor schuift het leefgebied van hommels op naar 
het noorden. Solitaire bijen verdwijnen omdat hun biotoop verdwijnt.

• Bijen zullen blijven bestaan door de goede zorgen van hun imker.

Jan gaf ons een overzicht van enkele praktische toepassingen van het werk van een 
bestuivingsimker.

• Zaadteelt in serres van alle koolsoorten, wortelen, prei, ui en venkel. Belangrijk is dat 
de serres dicht blijven om externe invloeden uit te sluiten.

• Groententeelt in serres: courgettes, pompoenen, komkommers, koolzaad, … Indien 
groenten slecht bestoven zijn kennen ze een slechte groei. Hommels doen het hierbij 
beter als het over kleine aantallen gaat en als het kouder is. Gewoonlijk worden er een 
100-tal hommels uitgezet tegenover 10 à 20 duizend bijen. 

• Fruitteelt in serres: frambozen, aardbeien, kersen, appels, peren en kiwibes. Hommels 
kunnen dit niet aan omdat bloemen heel veel nectar hebben. Bijen halen deze nectar 
volledig op. Hommels daarentegen laten restanten nectar achter waardoor schimmels 
een kans krijgen.

Wat is nu specifiek voor de bedrijfsmethode van een bestuivingsimker?

• In sé zijn er weinig verschillen tussen een bestuivingsimker en een ‘gewone’ imker: Jan 
werkt met simplex in stiropor kasten. Hij heeft overal dezelfde raammaat. Zijn motto 
is dan ook ‘Keep it simple’.

• Het inkomen en de oogst van de landbouwer is afhankelijk van de vakkennis van de 
bestuivingsimker. Hij moet professioneel te werk gaan, hij moet steeds opleiding 
volgen en ook ervaring opdoen in het buitenland (NL).

• De bestuivingsimker moet de landbouwer coachen: wat moet je doen voor een 
bepaalde teelt? We denken hierbij aan de vochtigheid en de temperatuur van de 
bodem van het teeltveld. Kennis van verschillende teelten is hierbij nodig.

• Een bestuivingsimker kan normaal geen honing oogsten! Zijn bijen zorgen voor niets 
anders dan voor bestuiving.
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BIJzondere groeten, Erik

Verslag voordracht bestuivingsimkerij

• Een bestuivingsimker moet zachte bijen hebben die respect hebben voor de plukkers 
in de serre. De mythe van “goede bijen zijn agressieve bijen” klopt helemaal niet.

• De bestuivingsimker zorgt voor evenwichtige volken: voldoende bias, voldoende 
voedsel en een leggende moer. Kortom, volwaardige volken in grote kasten. De bijen 
mogen ook niet in zwermstemming komen. Zorg ook voor F1 koninginnen en houdt 
buckfast bijen.

• De bestuivingsimker zorgt voor een voortdurende controle in de serre. Volken moeten 
omgewisseld worden bij gebrek aan voedsel, bij een verzwakking van het volk, als de 
koningin minder zou leggen, bij zwermlust en bij agressiviteit. Broed stimuleert hierbij 
het halen van stuifmeel!

• De bestuivingsimker dient dan ook steeds over voldoende volken te beschikken. Dit 
doet hij door steeds nieuwe afleggers te maken. Afleggers zijn de renpaarden voor 
volgend jaar. Productie volken worden ieder jaar omgezet naar afleggers. Aandacht 
hierbij voor de broedvrije periode om varroa te behandelen. Inwinteren gebeurt 
steeds op 1 bak of op 6-ramers en liefst zoveel mogelijk met een jonge koningin. Een 
jonge koningin legt veel en lang en zorgt hierbij voor een broedsprint waardoor varroa 
niet kan volgen. Een varroa behandeling is trouwen effectiever in kleine volken en als 
ze broedvrij zijn. Jan zal zijn volken laat en traag inwinteren; nl van half september 
tot maximaal half oktober. Hierbij voorziet hij 15 liter suikerwater voor een 11-ramer.

Jan geeft ons nog enkele tips mee waarover we kunnen nadenken:

• Stuifmeel is van levensbelang! Plant dus (mannelijke) wilgen, wilgen en nog eens 
wilgen. Liefst meerdere soorten die bloeien van februari tot mei. Gedenk hierbij dat 1 
wilg gelijk staat met duizenden krokussen.

• Voor het najaar kan je zorgen voor groenbemesters. Deze kan je vroeg zaaien (1ste 
helft van juni).

• Zorg voor kleine volken in de herfst en de winter: overwinteren op 1 broedbak of 
6-ramer.

• In maart kan je volken verenigen zonder krant. Zet gewoon de 2 bakken op elkaar en 
laat de koninginnen het zelf uitvechten.

Hierna kregen we nog de kans om de brandende vragen te stellen die op onze tong lagen 
en konden we de avond afsluiten onder het drinken van een laatste glas. 
Helaas moesten we weeral stellen dat de afwezigen ongelijk hadden.
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Zot van lindes

Groetjes, Tim

Dat ik zot ben van lindebomen is lang geen geheim meer. De jaarlijks terugkerende 
uitbundige bloei is echt iets om naar uit te kijken. De zomer- (platyphyllos)  en winter- 
(cordata) linde kennen de meeste imkers nog wel. De wimperlinde (Henryana) is omwille 
van zijn late bloei ook aan een opmars bezig de laatste jaren. Deze word nu meer en meer 
toegepast, zelfs in openbaar groen. Het linde assortiment dat ik thuis heb, gaat van bomen 
die 30m hoog kunnen worden tot stuiken die amper 2 m zullen halen op 10 jaar. Zo blijkt 
nog maar eens dat er voor elke tuin zeker een passende lindesoort te vinden is. Zelfs in een 
grote pot op het terras doet de Tilia kiusiana het prima! Er zijn 2 linde soorten die er voor 
mij qua bloei uitspringen. De Tilia insularis en Tilia x diversifolia. De insularis is voor mij de 
meest welriekende van alle linde’s. Met tot wel 60 bloempjes per tros is hij ook een van de 
meest uitbundige bloeiers die er zijn. Doordat deze geënt word bloeit hij ook al uitbundig 
van het eerste jaar na aanplant. Qua habitus is het een groot uitgegroeide struikvorm 
met een typisch cordata blad. De uiteindelijke hoogte zal niet veel meer 10m bedragen, 
al zal hij hier lang over doen deze hoogte te bereiken. De Tilia x diversifolia is voor mij 
de meest uitbundige bloeier onder de linde’s. Deze hybride is ontstaan uit een kruising 
tussen Tilia americana en T. platyphyllos. Er is geen enkele boom die dit kan overtreffen. 
Het is werkelijk een zee van bloemen waar je bijna zijn bladeren niet meer ziet hangen. 
‘Diversifolia’ wijst op het diverse blad, meestal diep ingesneden. Het is een variëteit van 
de zomerlinde en ze kunnen dus flinke bomen van wel 30 m hoog worden. Plaats geven is 
dus de boodschap. Maar eens hij geplant is word je in juni jaarlijks getrakteerd op zee van 
bloemen. De bijen zullen je dankbaar zijn. 

Tilia insulalaris - Foto Tim Van Erck Tilia x diversifolia’- Foto Tim Van Erck



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

8 HWB 184

Boombijen in coronatijd

Dat bijen in de natuur  tegen een stootje kunnen mag ik nu wel zeggen, blijkt uit wat ik 
meegemaakt heb.

Ongeveer half april kwam een buurman 
zeggen dat er aan een visput in Moerzeke 
bijen zaten in een boom die ze in stukken 
aan het zagen waren. Mijn eerste reactie 
was dat het zoals meestal hommeltjes 
zouden zijn. Maar hij bleef erbij dat het 
echte biekes waren, en omdat hij wist 
dat ik imker was vroeg hij of ik er niet 
eens wou komen naar kijken. Wegens de 
coronamaatregelen was het niet evident 
om met hem mee te rijden, dus ik volgde 
zijn auto met mijn fiets  zodat hij mij de 

plaats kon aanduiden. Wat ik daar ter plaatse zag was indrukwekkend ! Een boom met een 
diameter van ongeveer 1 meter was met de voorjaarsstormen omgevallen en gedeeltelijk 
in de visput terecht gekomen. Om hem te verwijderen waren ze beginnen zagen tot ze op 
een bepaalde plaats een bijennest doorzaagden. Ongeveer 5 stukken wasraat vol honing 
zaten in een stuk afgezaagde boomschijf en in het andere stuk boom dat nog doorliep tot 
de wortels van de boom (ongeveer 5 m) zaten de bijen die de afgezaagde raten bedekten 
om de raten te herstellen en het opengezaagde nest te beschermen. 

Omdat de bijen daar niet gewenst waren 
en daar dus niet konden blijven, en ze 
wilden ze ook niet verdelgen, besloot ik om 
het stuk boom waarin de bijen woonden 
af te zagen en weg te halen. Ik ben dan 
’s morgens vroeg het stuk gaan afzagen, 
ongeveer 1,5 meter, om zeker te zijn dat ik 
onder het bijennest zat en niet er midden 
in. Zo kon ik het stuk boom recht zetten 
en de bovenkant afdekken zodat de bijen 
weer langs de zijkant (de oorspronkelijke 
vliegopening) in en uit hun nest konden 
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Boombijen in coronatijd

vliegen. Twee dagen later ben ik dan met 
mijn schoonzoon het stuk boomstam gaan 
halen. Dit was geen eenvoudige klus ! Met 
de aanhangwagen en kruiwagen er naartoe 
(’s avonds), maar omdat het die dag redelijk 
warm was waren de bijen nog niet allemaal 
binnen en heb ik ze met water besprenkeld 
tot de meeste bijen binnen waren. Dan 
hebben we de boomstam op de kruiwagen 
gekanteld, nadat ik de vliegopening met 
mijn handschoen had afgesloten (bij gebrek 
aan iets anders). Om de boomstam 50 m 

verder naar de aanhangwagen te krijgen met een kruiwagen waarvan de band nogal slap 
was en er over een grasveld vol mos moest gereden worden, was ik blij dat ik een sterke 
schoonzoon meegenomen had ! We rolden de boomstam op de aanhangwagen en reden 
er mee naar huis, daar rolden we hem terug op de kruiwagen en voerden hem naar een 
uitgekozen plaats in een rustige hoek van mijn tuin en plaatsten hem op een betonplaat.

De dag nadien waren de bijen rustig aan het vliegen en kwamen ze al met stuifmeel 
thuis. Nu, ongeveer 2 weken later, zijn de bijen heel rustig aangepast en hebben hun 
doorgezaagde zolder hersteld.

Met dit verhaal wil ik aantonen hoe de bijen in de vrije natuur tegen een stootje kunnen 
: overwinteren zonder varroabehandeling in een boomstam, dan door de storm omvallen 
en i.p.v. verticaal horizontaal verder leven, nadien de kap van hun woning afgezaagd, 
gekanteld, gerold en vervoerd, tot ze eindelijk rustig op een nieuwe plaats staan.

5 mei 2020
“De Werkzame Bie” Dendermonde

Tekst en foto’s door Ludwig Van Ekert

Groetjes, het bestuur
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Groetjes, Annik en Philip, Noor en Benn, een startende imkersfamilie uit Melsele.

Woordje van een beginnend imker

Vandaag 14 juni 2020 hebben we voor de eerste keer onze eigen honing geslingerd met 
een smile tot achter onze oren … het resultaat van ons eerste jaar imkeren… waarin we al 
veel hebben meegemaakt en al veel hebben geleerd.

Het begon met een imkercursus bij de Sint Ambrosius gilde in Edegem… veel theorie en 
een beetje praktijk, het begon echt wel te kriebelen om mijn eigen volkje te hebben, maar 
alleen en zonder begeleiding zag ik dat echt niet zitten... er kon zo veel mislopen. Een 
‘bijenpeter’ leek me echt wel nodig , en liefst eentje uit de buurt. Via de WIB had  ik er 
snel eentje gevonden: Gilles en het klikte direct. Hij zou me de knepen van het imkeren 
bijbrengen. Vrij snel mocht ik al mee op verplaatsing naar het ‘koolzaad’, heel onhandig 
controleerde ik mijn eerste raampjes… Voor ik het wist had Gilles ‘een zwermke uit de 
ardennen‘ voor mij, dat we heel trots in processie onze pasgeoliede simplexkast lieten in 
lopen. Al snel imkerde de hele familie vlotjes én vol passie mee. Ons zwermke  was wel 
behoorlijk pittig,  biekes met karakter en best wel agressief. Doppen trekken konden ze ook 
als de beste… ik herken ze nu van ver. We maakten onze eerste aflegger, en introduceerden 
nadien in onze twee kasten een nieuwe koningin, alles onder het toeziend oog  en  met 
veel raad en daad (met af een toe een Duvelke erbij) van Gilles.  De koninginwissel was een 
succes, want eind september werden de 2 kasten gecontroleerd in kapruin én zwembroek… 
nogal zachtaardige biekes nu.

We komen de winter uit met onze 2 kasten. Eén koninigin is heel goed aan de leg en 
de andere weigert eitjes te leggen… en dus kweken we onze eigen koningin op. En dan 
gaan we ook nog een starter maken, er arriveren 4 larfjes en  er worden… 4 koninginnen 
geboren. Twee voor ons en Twee voor Gilles.  We zijn nu de trotse eigenaar van 4 volkjes.

Ondertussen halen onze meisjes vlotjes honing en voelen  we elke week de honingzolder 
zwaarder worden. Gilles leert ons de knepen van het slingeren, ons vloeibaar goud komt in 
de emmer terecht. Er wordt  geproefd en jawel, de honing is lekker!

Imkeren leer je niet uit een cursus, imkeren leer je door het de doen, met vallen en 
opstaan. Logisch nadenken  en bijenrekenen helpen, maar dan nog zijn ons biekes soms 
wat eigenwijs,…  . We hebben nog veel te leren en  leren elke week bij … maar als we 
twijfelen  staat onze ‘bijenpeter’ altijd klaar voor ons… merci Gilles, we zijn met u met ons 
gat in de ‘honing‘ gevallen!!
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Fotoverslag overlarfdag

De jaarlijkse overlarfdag bij Marc is doorgaans een groot succes. Dit jaar stak allicht de 
coronacrisis daar een stokje voor. Veel imkers, waaronder mezelf bleven - misschien ook 
terecht - thuis. Degenen die wel van de partij waren werden voorzien van kwaliteitslarfjes. 

Mooi aangezogen doppen - Foto Hugo Maes Mooi aangezogen doppen - Foto Hugo Maes

Marc controleert de doppen - Foto Hugo Maes Teeltlat - Foto Hugo Maes
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Bijenvriendelijke voortuin als statement vervolg

Groetjes, Olivier

In de vorige editie van HWB namen we jullie mee naar de aanleg van een bijenvriendelijke 
voortuin. Op moment van uitgave was de aanplant net afgerond. Ondertussen zijn we een 
(droog) groeiseizoen verder en verschijnen de eerste bloemen en bijen!

Momenteel domineren de grijze en paarse tinten, later op het seizoen schakelt het 
kleurenpallet om naar rode tinten. Daar zorgen o.a. de Heleniums voor. In het voorjaar 
zijn vooral de kleuren geel en roze die de voortuin kleur geven. Door in seizoenthema’s te 
werken blijft ondanks de diversiteit aan planten het geheel rust uitstralen.

Border begin juni - Foto Olivier Foubert

Geranium, Perovskia en Salvia - Foto Olivier Foubert

Border begin juni - Foto Olivier Foubert

Border eind maart - Foto Erik Wuytack
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Fotoreportage door het oog van wilde bijen

Gedoornde slakkenhuisbij - Foto Olivier Foubert

Klavermetselbij - Foto Olivier Foubert

Pseudoanthidium nanum - Foto Olivier Foubert

Het Antwerps havengebied blijkt een fantastische diversiteit aan (zeldzame) bijen te 
herbergen. Enkele van hen hebben prachtig gekleurde ogen, gaande van blauwgrijs, blauw 
tot groen. Laat u vooral verbazen door hun schoonheid.

Kleine wolbij - Foto Olivier Foubert
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Fotoreportage papaverbijen

Een bandgroefbij op klaproos - Foto Olivier Foubert

Zwart bepoederde honingbij - Foto Olivier Foubert

Honingbij op Oosterse papaver - Foto Olivier Foubert Honingbij op schijnpapaver - Foto Olivier Foubert
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Peterschap in de imkerij

Iets meer dan een jaartje geleden kreeg ik een vraag voor ondersteuning. Een jong 
beginnende imker.  Een leuk jong gezin met een groeiende passie voor het houden van 
bijen in hun tuin. De eerste kennismaking bij hun thuis verliep warm en aangenaam, de 
vrouw des huize had reeds een deel cursus achter de kiezen. De echtgenoot zou enige tijd 
later ook wel scholing volgen. 

Bij een tas koffie worden de plannen om bijen te houden uit de doeken gedaan. Keuze 
van kasten, hoeveelheid aan kasten, keuze van imkermethoden, wat primeert? Op allerlei 
vragen kwamen antwoorden, de afwachtende houding over de hoeveelheid kasten, “ 
beginnen met één kast” werd van in het begin al afgeraden door mij, aangezien je zo geen 
referentiepunt hebt. Geen vergelijking tegenover andere volkeren. Doet mijn volkje het 
wel goed? Wat met agressiviteit, werklust, haaldrift. Wat wanneer er iets verkeerd gaat, …. 
Voldoende redenen dus om het niet bij één volkje te houden. 

Hun laten wennen aan het idee “ zijn we wel goed bezig” en daar bedoel ik het algemene 
mee, het imkeren op zich en de bijen. Niet dat ik ze direct met 5 of meerdere kasten 
opzadel. Ook niet vergeten dat deze beginnende passie geld kost, nieuw materiaal, om te 
starten ben je al vlug enige centen kwijt. Nu via via kan daar wel iets geregeld worden, ook 
daar is de nood aan degelijke begeleiding een must. Voor zover ik me herinner, kan zijn 
dat ik me vergis, maar onze eerste gezamenlijke ervaring gebeurde in de Ardennen op het 
koolzaad. Dit was trouwens samen met mijn goede vriend Luc collega imker uit mijn nabij 
gelegen dorp aan de Schelde. Ik geef grif toe dan mijn bijen tegenover die van Luc dag en 
nacht verschil zijn. Dat maakt het bij de opleiding van jonge imkers zo mooi, bij de bijen van 
Luc kun je als het ware in short de honing wegnemen. Daar sta je als beginnend imker in 
een wolk van zoemende bijen waar geen greintje agressie in zit. Prachtig toch. Tot wanneer 
bij mij het deksel van de kast gelicht wordt. Nu zo’n steekduivels zijn het echter ook niet. 
Maar het verschil was wel opmerkelijk. 

Het gezin Annik en Philip hun eerste volkje kwam uit een zwerm van de Ardennen. Ik was 
met een moerloos volkje richting Ardennen vertrokken met het idee dat ik daarginds 
nieuwe koninginnen zou kweken. Ik had Luc, voor we vertrokken een raampje mee 
gegeven voor eitjes uit zijn zacht Carnica volk dat thuis bleef. De dag van vertrek kwam Luc 
met mijn raampje terug, deze was gevuld met honing, niks geen eitjes. Opnieuw een mooi 
voorbeeld voor opstartende imkers, kast formaten en raampjes allerlei, mijn raampje past 
in de kasten van Luc, Dadant is groot genoeg om een raampje simplex te bergen, mits wat 
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De geur van de dood

Chemische geuren sporen honingbijen aan de dode larven en poppen op te ruimen.

Twaalf jaar geleden rapporteerden bijenhouders dat hun honigbijen (Apis mellifera) 
om een mysterieuze reden massaal het loodje legden. ‘Wetenschappers hebben daar 
sindsdien tal van oorzaken voor gevonden. De belangrijkste zijn op dit moment ziektes’, 
zegt Leonard Foster. Hij is professor biochemie en moleculaire biologie aan de University 
of British Columbia. 

De insecten worden geteisterd door plagen, gaande van varroase veroorzaakt door mijten 
tot bacteriële ziektes zoals Amerikaans vuilbroed. Uit een nieuwe studie blijkt dat de geur 
van dode honingbijen kan dienen om gezonde kolonies te identificeren en te kweken. 
Wetenschappers weten al lang dat honingbijen hun dode en zieke jongen verwijderen. 
Dat doen ze om de verspreiding van ziekteverwekkers in de kolonie te beperken. Sommige 
kolonies gaan bij het opruimen echter nauwkeuriger te werk dan andere. Alison Mcfee, 

Groetjes, Gilles

Peterschap in de imkerij

knutselwerk krijg je dat wel bevestigd in een raam. Maar zijn raampje krijg je onmogelijk 
in mijn kast. Gevolg, wij zonder eitjes richting Ardennen. Ik had wel een andere kast mee 
waar wel een koningin in zat en dus daar  op het koolzaad een raampje over gehangen. 
Met een rooster ertussen zou dat uiteindelijk wel opgelost raken, de sterkste overwint en 
kan dan wel op bevruchting daar op de gele velden vol zalige zoete nectar. 

Veel uitvechten is er niet van gekomen, de gevolgen van dat éne raampje vol eitjes is een 
verhaal op zich, ook Luc weet daar van mee te spreken, eentje voor in onze geschiedenis 
boeken op het imkeren op koolzaad. Enfin, een telefoontje uit de Ardennen, met de 
melding ”Hier hangt een tros zoemende bijen aan mijn achterdeur, graag deze komen 
weghalen” was de boodschap. Dit was toen het moment bij uitstek om onze startende 
imkers hun eerste volkje te bezorgen. Annik en Philip konden starten, …Maar! 

Word vervolgd.
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Voor u gelezen in het wetenschappelijk tijdschrift EOS

Groetjes, Willy

De geur van de dood

expert honingbijen en eerste auteur van de studie wilde samen met Foster en andere 
collega’s achterhalen vanwaar dat verschil komt. 

De onderzoekers selecteerden twee chemicaliën – oliezuur en beta-ocimeen – die 
honingbijen van nature produceren en waarvan ze vermoeden dat ze voor de bijen werken 
als signaalstof voor het opruimen. Tal van insecten geven bij hun dood oliezuur vrij en de 
larven van honingbijen produceren beta-ocimeen om aan te geven dat ze voedsel nodig 
hebben. Jonge honingbijen maken beide stoffen aan wanner ze sterven.

De onderzoekers voerden een serie tests uit om te achterhalen of de geuren verband 
hielden met de hygiëne van de bijen. In een van de experimenten verspreidden ze oliezuur 
en beta-ocimee in de honingraatcellen van levende larven, in een poging er de werkbijen 
van te overtuigen dat het kroost dood was. De werkbijen verwijderden meer larven uit 
cellen die waren ondergedompeld in een mengeling van beide geuren. Ze waren minder 
geneigd om larven te verwijderen als die alleen waren blootgesteld aan een van de geuren 
of aan een controlegeur. De onderzoekers denken dat beta-ocimeen de werkbijen ertoe 
aanzetten een kijkje te nemen bij het kroost, terwijl oliezuur hen daadwerkelijk de ‘doden’ 
liet verwijderen. 

Het team vond ook een verband tussen de geuren en de genen die het hygiënegedrag van 
honingbijen aansturen. Omdat sommige bijen sterker lijken te reageren op de geur van de 
dood, kunnen de resultaten wetenschappers helpen om een betere manier te ontwikkelen 
om hygiënischer bijen te kweken. 

‘Bijen hebben in hun genen een mechanisme waarmee ze die geuren kunnen identificeren. 
Dat gegeven is écht opwindend’, zegt Jay Evans van het Amerikaans landbouwdepartement, 
die niet bij het onderzoek betrokken was. ‘Als deze resultaten worden gevalideerd, dan 
kunnen we een manier zoeken om dat kenmerk te meten. Bijenkwekers kunnen dan de 
soorten selecteren die door hun genen hygiënischer zijn’.
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Dit is toch wel een uitzonderlijk bijenjaar!

Iedereen die HWB leest , herinnert zich wel mijn beschrijving van mijn slechte uitwintering.
Na wat inkopen van bijenvolken en zelfs een gratis volkje (waarvoor dank Erik) kon ik het 
bijenseizoen aan de slag met 9 volken. 5 bij mij thuis verdeeld over 2 standen en 4 op 
verplaatsing naar de Ardennen op koolzaad. 

Het seizoen ging pijlsnel van start na de natte maartse 
buien want de temperatuur klom al snel richting 20 
graden wat uitzonderlijk was voor de tijd van het jaar. 
De meeste wilgen (behalve de vroege die verregend zijn) 
konden daar maximaal van profiteren en bijgevolg kwam 
er een boost bij de bijenvolken. Dit weder resulteerde 
ook in vervroegde bloei van pruim en kers, met weliswaar 
toch nog zeer koude nachten wegens de heldere hemel. 
Bijgevolg was het zaak om onze kasten bovenop warm te 

houden met isolatie of met verschillende lagen tapijt . Ondertussen was ook de lock-down 
ingegaan en rees er twijfel of we wel op reis zouden mogen met de bijen. De hoofdkoepel 
van onze verenigingen gingen aankloppen bij de minister van landbouw en  op vraag van 
vooral de tuinbouwers werd het plaatsen van bijen voor bestuiving toegelaten mits een 
aanvraag van betrokken landbouwer of tuinder.

Voor ons (Marc en ikzelf) kwam dat vlug in orde voor plaatsing op koolzaad in Gesves of 
in Bormenville. Niet de ideale plaatsen zo bleek eerst, maar we waren al tevreden dat 
we konden vertrekken. Zo komt het dat we eind maart al ter plaatse waren, wel nog een 
weekje of wat te vroeg in Bormenville. Maar wat bleek .... 2 weken later bij een controle 
was het al hoog tijd om een deel van de hoogsels te slingeren, dank zij het mooie weer 
overdag. Doch die honing had niet de typische koolzaadsmaak, waarschijnlijk het gevolg 
van de resterende kers en wilg en veel paardebloem in de omgeving. Ondertussen was de 
thuisoogst ook al  een succes, vooral ook door kers en wilg. De volken hadden zich al zo 
sterk ontwikkeld dat de eerste afleggers al konden gemaakt worden. De volle honingramen 
werden vervangen door gedeeltelijk opgewerkte ramen en waswafels. Het goeie weer 
bleef de ganse maand april verder aanhouden en een goeie 2 weken later was het weeral 
tijd om te slingeren.

Deze maal hadden we wel koolzaadhoning in de raat , alhoewel de kleur van het stuifmeel 
dat binnenkwam, ook andere zaken deed vermoeden. Ongelooflijk dat volken een halve 
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Dit is toch wel een uitzonderlijk bijenjaar!

Groetjes, Guido

zolder waswafel konden opwerken en vol honing steken op slecht 2 weken !! De maand 
mei diende zich al even goed aan en aangezien het koolzaad nog niet uitgebloeid was 
konden ze rustig blijven staan. Toch waren onze buren uit het Leuvense al vertrokken. 
Te vroeg zou 3 weken later blijken want de hoogsels zaten zo goed als vol. Je moet het 
gezien hebben om te geloven maar ook nu was er al een ander smaakske waar te nemen, 
namelijk dat van de esdoorn die veelvuldig in de bossen eromheen stonden. 

Ook thuis werd er reeds voor de 2de keer 
geslingerd na half mei, wat ook wel uitzonderlijk is. 
Met 9 volken waarvan feitelijk 5 starters in februari 
werd maar liefst 280 kg honing geslingerd en dat 
reeds eind mei. Ik durf niet zeggen hoeveel Marc 
al geslingerd heeft met zijn sterke volken vanaf de 
start. Ondertussen waren ook al zeven 6-ramers 
opgevuld waarvan de vroegste al op 1 simplexbak 
moest.

Dat dit een uitzonderlijk jaar word is me duidelijk en dat je op die manier snel je 
bijenbestand terug aanvult is ontegensprekelijk, maar dergelijke stunt had ik in 35 jaar 
nog niet meegemaakt. Bovendien is de kwaliteit van de honing uitstekend met slechts 
16 à 16.5 % watergehalte en de smaken zijn zeer uiteenlopend. Ik verheug me al op de 
volgende proeverij in het najaar. Ook de zwermlust is bijzonder traag op gang gekomen, 
pas vanaf de 2de slingerbeurt, wat voordien ook ongezien was omdat ze andere jaren 
bij het oversteken van de Maas al doppen beginnen te trekken. Waarschijnlijk door de 
opeenvolging van drachtbronnen, hebben de bijen geen zin of geen tijd om aan zwermen 
te denken. Het is nu de moment om de lindebloesem nog te verwerken en de kastanje is 
ook al tegelijkertijd, maar dat wil zeggen dat tegen eind juni alles al weg zal zijn op een 
zeldzame honingboom of wimperlinde na.

Ondertussen zitten de koninginnen van mijn productievolken al op arrest, want vanaf 
juli hebben we geen massa bijen meer nodig en kunnen we dan al een eerste degelijke 
behandeling geven tegen varroa op de broedloze volken. Ik heb vorig jaar ook geleerd dat 
een korte opvolging nadien ook noodzakelijk is! Ik laat me geen 2de maal vangen, want 
eens varroavrij blijft niet varroavrij.
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Bron: Bienenjournal (12/06) 

Groetjes, Geert

Bijengif tegen COVID-19

Bijengif tegen COVID-19: Worden imkers minder vaak ziek?

Eind april 2020 publiceerde het tijdschrift Toxicon een rapport over een studie uit China, 
waaruit bleek dat tot nu toe geen enkele imker COVID-19 heeft opgelopen, zelfs niet in 
de meest getroffen provincie Wuhan. In deze studie werden in totaal 5.115 bijenhouders 
geïnterviewd (723 in Wuhan). Er werden ook 121 patiënten uit apitherapiecentra 
geanalyseerd. Apitherapie is de behandeling van diverse ziektes met producten uit 
de bijenkast (honing, propolis, koninginnebrij), maar ook via bijensteken die bijengif 
injecteren op bepaalde plaatsen in het lichaam. Hoewel sommige mensen nauw contact 
hadden met besmette personen, werd niemand door COVID-19 getroffen. De Duitse artsen 
Prof. Dr. Karsten Münstedt, Dr. Heidrun Männle en Prof. Dr. Jutta Hübner doen verslag 
van deze resultaten en willen deze gebruiken als basis voor hun eigen onderzoek. Ze gaan 
nu een onderzoek voeren bij de Duitse imkers om te achterhalen of ook de westerse 
imkers ‘immuun’ zijn tegen het nieuwe Corona-virus dat wereldwijd al honderdduizenden 
slachtoffers maakte.

Na de eerste resultaten van de enquêtes van de bijenhouders hebben de Chinese medische 
deskundigen de hypothese geformuleerd dat tolerantie voor bijengif een beschermend 
mechanisme kan zijn tegen besmetting met coronavirussen (Yang W, Hu FL, Xu XF). 

“Als deze hypothese juist blijkt te zijn, kan bijengif een interessante optie zijn in de strijd 
tegen de coronavirusziekte, of kunnen de bijenhouders met een gerust hart vergaderen”, 
vermoeden de drie artsen uit Duitsland en willen de bijenhouders in dit land ondervragen.

Daarom is in samenwerking met de Universiteit van Jena een vragenlijst ontworpen, 
waarmee bijenhouders feedback kunnen geven over hun ervaringen met het coronavirus. 
Volgens Karsten Münstedt gaf de ethische commissie van de Universiteit van Jena ook een 
positief oordeel over deze studie.

Wie zal het zeggen of de natuur niet een gezond afweer heeft gevonden tegen dit virus. 
Het is natuurlijk geen advies om u zoveel mogelijk te laten steken. U kan van te veel steken 
ook een allergie oplopen.
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Wat te doen met steeklustige volkeren?

Je kent het wel. Je komt aan de bijenhal of in de tuin en er hangen zoemende bijen rond 
je hoofd die je niet loslaten. Of nog erger vrouw of kinderen, je buurman of -vrouw komen 
in de buurt van de bijenkasten en worden onmiddellijk achtervolgd of gestoken. Grote 
problemen!! Die bijen moeten uit de buurt verdwijnen.

Ook ikzelf had dit seizoen zo een bijenkast staan. Ik bewaar meestal mijn ingesmolten 
waswafels eind april en begin mei in een oude kast op een ‘pierewiet’, een Sint-Niklaase 
term voor een grote, brede metalen kar met bovenop een houten plaat. Gemakkelijk om 
veel bijenkasten tegelijk te vervoeren. Kort gezegd: in die afgezonderde kast met waswafels 
afgedekt met een deksel, maar onderaan nog een klein spleetje was begin mei een wilde 
zwerm ingekomen. Hoera, zomaar een zwerm zonder enige inspanning te moeten doen. Ik 
heb dit jaar zelfs twee kasten klaargezet, maar het bleek een unieke gebeurtenis die ‘niet’ 
ieder jaar kan herhaald worden.

Die zwerm bouwde de raten in sneltempo uit en had al snel behoefte aan een nieuwe 
romp. Amaai, een gratis zwermpje scoren en tegelijk nog een superkoningin ook. Dubbele 
pret. Ik had er al een paar keer een nijdige steek gehad van het werken aan deze zwerm, 
maar soit. Alles voor de goede zaak: honing in het voorjaar. Dit voorjaar (2020) leverde die 
kast me inderdaad onmiddellijk rendement. Begin april kon ik al een honingzolder plaatsen 
(uitzonderlijk vroeg) en op 25 april oogstte ik van die kast mijn eerste honing. Joepie wat 
een supergevoel. De tweede oogst volgde al op 15 mei, maar toen had ik al door dat ik best 
niet al te veel darren liet ontsnappen, want het volk was me niet gunstig gezind.

Begin juni (bij de derde oogst) was de maat vol. Na de terugkomst met ‘lege’ honingramen 
werd ik massaal aangevallen door de bijen. Ze waren precies als door een wesp gestoken 
en prikten los door alles heen. Het was warm en droog weer waardoor nectar verzamelen 
een uiterst moeilijk opdracht werd voor de bijen. Ocharme die bijtjes. Logisch toch dat ze 
kwaad waren na het (derde) keer stelen van hun honing. Toch had ik het plan opgevat om 
de koningin eens op te zoeken en op arrest te plaatsen. De kast liep evenwel over van de 
bijen. Geen koningin te vinden beste vrienden. Volgende keer beter? Elke keer dat ik in 
de kast liep te rommelen kreeg ik meer steken. Op een bepaald moment stonden op mijn 
hand dat de grijper vasthad wel 18 bollen te tellen. Pijn, pijn.

Hoe steeklustiger en agressiever, hoe meer onzeker de imker en bijen belonen dit met extra 
pijltjes. Ik benevel normaal alleen met water, maar in dit geval was nog eens een goede 
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Wat te doen met steeklustige volkeren?

Groetjes, Geert

beroker noodzakelijk. Toch na een derde keer goed zoeken geen koningin te bespeuren. 
Ik was het zelfs zo beu dat ik de honingzolder meenam vol met bijen. Kon ik nog een paar 
koninginnen kweken voor de Gilles die door het plotse koude weer de koninginneteelt in 
het water had zien vallen. De honingzolder – zonder enige vorm van koningin in de buurt - 
moet natuurlijk verplaatst worden buiten een straal van 3 km.

Dus honingzolder op een bodem, het vlieggat goed opgestopt, een goede dekplank, 
spanriem en klaar is kees. Alvast dat dacht ik. Ik moest natuurlijk met de auto nog in een 
oude dreef uitrijden en me richting Sint-Niklaas begeven. Tegen het einde van de dreef 
verschenen de eerste bijen op mijn achterruit, maar tegen ik aan de N16 was bleek al de 
halve kast in mijn auto achteraan te bengelen en vooral zoemen en vliegen. In tegenstelling 
tot de agressieve aanvallen die ik had moeten verdragen waren deze bijen evenwel 
lievertjes. De lieve mevrouw die naast met aan de rode lichten stond zag een verwoede 
imker alle raampjes open en dicht doen om bijen uit te laten. Tegen ik in St-Niklaas was 
zou je gedacht hebben : wat doet die zwerm bijen in een rijdende auto. Alle bijen plakten 
tegen de raam. Gelukkig was het tegen 19u al goed afgekoeld op een van de koudere 
dagen in juni.

Hoe krijg je die er nu uit? Wel simpel. Je plaatst je auto ergens dicht bij waar de kast moet 
zijn. Je neemt de kast uit de auto en zet ze onmiddellijk ‘deels’ open. De bijen in je auto 
gaan vliegen, maar landen richting de kast. Toch gaan ze niet onmiddellijk de kast in (er zit 
immers geen koningin in). Je moet uit een andere kast ergens een raam met brias (open 
– gesloten – uitlopend broed), maar zonder de koningin liefst - halen en de bijen in de 
honingzolder worden onmiddellijk rustig en beginnen te stertselen. Dan kan met een stuk 
karton stilaan de verzamelde ‘zwerm’ bijen van je auto-interieur gaan vegen en op de kast 
gooien. Uiteindelijk had ik niet zo een groot verlies aan bijen.

Nu zullen de bijen op de cellen doppen gaan trekken. Deze doppen kan je herverdelen in 
andere kasten of uitsnijden om op te laten werken in andere ‘grotere’ kasten. Je kan ook 
overlarven in deze kast mits dan wel bij te voederen en zorgen dat er zeker een vet raam 
stuifmeel in de kast zit. De bijen in de honingzolder doen het vandaag (10/06) goed en 
zijn zeker niet meer steeklustig. Nu hoop ik dat er voldoende bijen weg zijn om in onze 
steeklustige kast op de andere stand eindelijk de koningin eens te gaan opzoeken en te 
liquideren. 
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