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                       Wase ImkersBond  
                          Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 

Website WIB  http://www.waseimkersbond.be 
 

E-mailadres voor HWB(secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waasse Bieke “ (HWB)  is het contact– en informatieblad 
van de Wase Imkersbond ( WIB ) Deze imkerinfo verschijnt vier maal per jaar 
telkens op 70 exemplaren. 

  OVERNAME Publ. HWB:                                                                          

 Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, meningen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur. Overname van artikelen en 
afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling aan 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.(adres Redactie) 

Redactieadres HWB                                                                                      

Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele                                    
E-mail:  pvs@waseimkersbond.be  tel .03.772 37 16                                   

     vu HWB:                                                                                                         

Jos. S. Beyers Westakkerlaan 26, B-9120 Beveren                                                
E-mail: domus.apis@skynet.be   tel. 03 775 57 34   

Secretariaat WIB :                                                                                          

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 Zwijndrecht                                              
E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel 03 252.58.54                                                                   

Rekeningnummer WIB : 068-0353160-10 

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    

 

Werkten mee aan dit HWB 
Jos Beyers, Alfons Wuytack, Paul Van Steirteghem, Marc 

Nicque, Christina De Jongh, Coolen Gilles 
 

 

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

 

Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.B., Krijgsbaan 281-S35  

B-9000Gent. Voor alle informatie Bijenteelt en aanverwante onderwerpen 

09/264 49 25 
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 De Voorzitter zegt: 

Als dit Waasse Bieke in je brievenbus valt ben je zeker en vast al een tijdje 

bezig met de voorbereiding van het komende bijenseizoen. We hopen dat 

je niet al te veel schade hebt geleden in de voorbije winterperiode. Spijtig 

genoeg hoorden we reeds van verschillende vrienden over de vernielende 

invloed van de voorbije winter. Heel wat bijenvolken zijn achterwege 

gebleven of helemaal verdwenen. Zelfs de meest bekwame imkers onder 

ons leden onder de verdwijnziekte. Maar met de hulp van een vriendimker 

komen we alles wel te boven. In de voorbije jaren mocht ik zelf 

ondervinden hoe groot de collegialiteit  onder de Wase Imkersbond is. 

Telkens kon ik mijn hobby verder zetten dank zij de hulp van goede 

vrienden. En bleef ik hopen op betere tijden. 

Op het ogenblik dat ik deze regels naar jullie schrijf zijn twee van de drie 

door mij  ingewinterde kasten nog in goeden doen. Vorige week heb ik 

beide kasten bijgevoederd. Ik stelde vast dat de bijtjes gretig gebruik 

maakten van dit extra rantsoen. Helaas, nummerke drie bleef achterwege. 

Ik hoop samen met jullie dat het komende seizoen goed tot heel goed mag 

worden. Zo niet SUPER goed. Dat de komende honigoogst rijkelijk mag 

zijn voor ons allen. 

 

Ik wil hier nog alle WIB-leden danken die spijts aantrekkelijke 

aanbiedingen van derden onze vereniging trouw zijn gebleven en aldus 

ook op tijd het lidgeld voor 2009 op tijd betaalden. Jullie waren een grote 

hulp voor het soms lastige werk van de secretaris en de penningmeester. 

Dank U. 

 

Wel is te betreuren dat de Koninklijke Vlaamse Imkersbond geen 

standpunt wilt innemen TEGEN de genetisch gemanipuleerde gewassen.  

Op dit punt zijn we het totaal niet eens met hen. Hun uitleg over de 

garanties dat de ggo‟s al dan niet schadelijk of voordelig zou zijn voor de 

mensheid gaat niet op. Ondertussen weten we wel dat de aarde niet plat is, 

dat de locomotief ons nieuwe horizonten heeft laten ontdekken, dat de 

dynamiet ons nieuwe wegen openlegden. Dit kwam de mensheid, spijts de 

misbruiken, ten goede. Maar dat weegt niet op tegen het misbruik van de 

natuur. Of vergeet men dat het gebruik van ggo‟s in Canada heeft geleid 

tot een superonkruid. (vervolg op blz.17) 
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 WOORDJE VAN DE VICE-PRESIDENT 

Je hoort het op tv en radio, het is gewoon dagelijks nieuws, de 

Vlaamse bijen zijn aan het verdwijnen. Onder vrienden wordt 

er over niets anders verteld dan het aantal dode volken in 

Vlaanderen en in de hele wereld. Meestal zijn ze gewoon zo 

maar verdwenen en u hebt het raden naar wat er mis is gegaan. 

Zelfs de meest ervaren imker heeft het nog nooit meegemaakt. 

Er kunnen tientallen redenen genoemd worden, en er is  alle-

maal wel iets van waar, maar ondertussen is het opnieuw Lente 

en zijn we bang dat er geen leven meer aan de bijenuitlaat te 

zien is. De beleidsmensen proberen een lapje tegen het bloeden 

te geven door gratis een pakje bloemenzaad uit te delen, maar 

wij weten dat er van een are bloemen niet een potje honing kan 

geoogst worden of voldoende stuif meel voortbrengt voor 1 

volk in leven te houden, het is altijd beter dan niets Ook voor 

de brave mensen die tijdens hun leven een beetje gespaard heb-

ben is de crisis. Hun centjes verdwijnen als sneeuw voor de 

zon, maar die komen wel in iemands zakken, want verbranden 

mag niet. De reclame probeert ons zoveel mogelijk wijs te 

maken om zaken te kopen die we helemaal niet nodig hebben 

alleen maar om de economie winsten te laten maken. Ik noem 

het gewoon om een massa zaken te produceren die de mens 

niet kan betalen wegen werkloosheid, en dan noemt men dit 

economische crisis. Ook zijn er onnoemelijk veel elektro-

nische toestelletjes op de markt, die vooral in de jonge mensen 

hun handen komen die voor niets goed zijn. Het verwondert 

mij niet dat er zoveel gruweldaden gebeuren die door op grote 

winst bedachte mensen uitgevonden zijn, en zich niets aantrek-

ken van de drama‟s die daardoor gebeuren. Het is dan ook een 

wereldcrisis geworden. Wij hopen dat het weleens zal beteren.  
                                                       Fons 
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

Ik ben in het vorige artikel gestopt met de woorden; 

”wanneer de katjes van de wilg volop staan te bloeien, en 

de krokusjes ontwaken, …” 

Wel, er zitten bijen in de wilg, en ook op de krokusjes. 

Het is alleen spijtig dat het mijn bijen niet zijn. 

Zoeken naar de mogelijk reden waarom me dit is 

overkomen doe ik niet, het vorige jaar had ik geen verlies. 

Nu alles. We liggen er niet meer van wakker, de kranten 

staan er immers vol van “massale bijensterfte”. 

Gewoon terug opnieuw beginnen, dat is alles wat we 

kunnen doen. 

Als afsluiter, had ik graag gehad dat ieder lid zijn e- mail 

kan doorgeven, dit om laatst gewijzigde berichten of 

afspraken die verschenen zijn in “Het Waasse Bieke” door 

te kunnen geven. 

Hopend op een beter bijenseizoen voor allen die in het 

zelfde straatje zit als ik, groet ik jullie 
De secretaire 
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 ACTUEEL 

Provincie wil bijen redden met gratis bloemenzaad 
Oost-Vlaanderen 

Het provinciebestuur deelt in april zakjes bloemenzaad uit aan het grote 

publiek. Daarmee wil het de bijensterfte terugdringen. 

De provincie wil met de actie „Verbijsterende bijen‟ de biodiversiteit 

bevorderen. De bijenpopulatie in Vlaanderen is de jongste jaren sterk 

teruggelopen omdat er te weinig stuifmeel van bloemen in de lucht(?) zit. 

En grotere diversiteit moet die bijensterfte terugdringen. “In de pakjes die 

we uitdelen, zit 75 gram bloemenzaad. Dat is goed om een oppervlakte 

van 10 vierkante meter in te zaaien”, vertelt gedeputeerde voor Landbouw 

Sander Vercamer(CD&V). Je kan de zakjes bloemzaad onder meer 

afhalen in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke op woensdag 8 april 

tussen 9.30 en 16u.(Uit de Gazet van Antwerpen dd.11/03/2009) 

75 gram is goed voor een bloemenveld van honderd vierkante meter. ‘Dat 

is genoeg stuifmeel voor een hele bijenkorf‟, stelt Marco De Pauw . En het 

is stuifmeel van bloemen die bijen nauwelijks nog tegenkomen. DE tijd 

dat er massaal blauwe korenbloemen tussen de rogge stond, ligt ver achter 

ons. Bijen vinden tegenwoordig niet veel anders meer dan stuifmeel van 

maïs. Het is niet die verschraling die onze bijen zwakker maakt.(Uit het 

Nieuwsblad dd.10/03/2009)  

In het zadenmengsel zitten onder meer boekweit, gele mosterd, radijs, 

kaasjeskruid, komkommerkruid, koriander en korenbloemen, zegt Didier 

Huygens. Dat zijn bloemen die bijen aantrekken. Het mengsel garandeert 

een bloemenveld van mei tot september . Niet alleen gemeentebesturen, 

maar ook particulieren kunnen zakjes met zaden ophalen. (Uit de 

Standaard online dd.10/03/2009)  

Er is de laatste tijd heel wat geschreven en gefilmd over onze bijen 

PVS , volgens artikels mij doorgegeven door leden   

 

Ik doe nogmaals een beroep op u om zo spoedig mogelijk uw e-mailadres 

door te geven aan:  

admin@waseimkersbond.be  en/of 

secretariaat.wib@hotmail.com 

 

Vriendelijk dank voor uw medewerking 
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 ACTUEEL  

GENTECHNIEK VERONTREINIGD. 

In het het nummer december 2008 van SCHROTT UND KORN (Duitsland) 

verscheen onderstaand beangstigend bericht (vrij vertaald). 

HONING NAAR VERBRANDINGSOVEN VERWEZEN. 

Imker Karl-Heinz Bablok heeft zijn honingoogst naar de 

afvalverbrandingsoven van Augsburg moeten brengen. 

Bij het analyseren van zijn honingoogst werden genetisch veranderde 

stuifmeel korrels van de maïssoort MON 810 gevonden. Zijn bijenstand  

staat in de omgeving van een ggo-proefveld waar de Vrijstaat Bayern ggo-

maïs had  uitgezaaid . Na een klacht van de hobby-bijenhouder tegen de 

Vrijstaat wees het Gerecht in Augsburg deze klacht af. Van de andere kant 

werd hem de verkoop van de honing verboden: wegens de met ggo-

stuifmeel verontreinigde levensmiddelen( dus zijn honing).  

De rechter was overtuigd dat de imker tijdens de bloeiperiode van die ggo-

maïs maar best zijn bijen kon verhuizen. Imker Bablok had dit trouwens 

gedaan en zijn bijen in de ggo-vrije omgeving van München gebracht. 

Tevergeefs, zou  blijken, want de met ggo besmette stuifmeel in de honing 

kwam waarschijnlijk voort uit de in het voorjaar uitgezaaide maïs. 

Driehonderd twee en veertig (342) kilo honing en mede moest  de imker 

naar de afvalverbrandingsoven brengen. 

Of  hij de geleden  schade van Anbauer, de Bayerische Dient voor 

Landbouw, vergoed werd is tot hiertoe onduidelijk. Bovendien betaalde de 

imker  voor de analysen de ronde som van €746.73 . 

Voor verder informatie betreft Thema Gentechnik  

www.genfood-nein-danke.de 

De fakkel van de liefde wordt in de keuken ontstoken. 

 

Op zekere dag zal voor ieder van ons voor de laatste keer 

de zon opgaan. Het beste is elke dag te leven alsof het de 

laatste was, of, nog beter, alsof het altijd de eerste was. 
(Dom Helder Camera) 

 

Valt „s avonds dauw, „s morgends is de lucht blauw 
(uit de Druivelaer 
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 ACTUEEL-BESTUIVING DOOR INSECTEN 

Zeer belangrijk is dat bij de teelt van land- en tuinbouwgewassen 

voldoende bestuivende insecten aanwezig zijn. De bestuivingwaarde is 

enorm voor onze wilde flora. Hierdoor moet ze ook meer aandacht 

krijgen dan het tot op heden het geval is. Hoe nuttig een insectengroep is 

voor de zekerstelling van de biodiversiteit, dan dient deze meer betrokken 

te worden bij de projecten die deze biodiversiteit dienen te bevorderen. 

Als we weten dat door de intensieve manier van cultuurtechniek in land- 

en tuinbouw door gebruik te maken van insecticiden en herbiciden en  de 

natuurterreinen die versnipperd liggen, het de bestuivende insecten bijna 

onmogelijk gemaakt word om hun werk goed te verrichten. Wat er ook 

nog bij komt dat bij het gecombineerd gebruik van deze stoffen tot grote 

verliezen kan leiden onder deze insecten. En wat ook de fabriekanten van 

deze stoffen ook beweren dat ze onschadelijk zijn voor een volwassen bij, 

het bewezen is dat het jonge insect er het leven bij inschiet of een tekort 

vertoond dat verder leven onmogelijk maakt. In de USA (zoals elders) 

waar vele teelten direct afhangen van de bestuiving door insecten, zijn er 

nu reeds diverse land- en tuinbouwers die hun opbrengst zien halveren 

door een te weinig aan insecten, zij het solitaire bijen,hommels, 

honingbijen etc.. Een aubergineteler vertelde onlangs in een documentaire 

dat indien hij geen bevriende imker had in zijn omgeving, hij gewoonweg 

deze vrucht niet meer kon telen. Daar waar  vroeger veel andere insecten 

verbleven in zijn omgeving, ze nu bijna volledig verdwenen zijn door het 

gecombineerde gebruik van pesticiden en herbiciden. Vele bijen, andere 

dan honingbijen, leven in bermen en op ruigten. Daar nu bijna alles 

doodgespoten wordt om een propere teeltgrond of berm te hebben, zijn 

deze wilde bijen gedoemd om te verdwijnen. Zij hebben geen voedsel 

meer in de natuur en kunnen zich aldus niet meer voortplanten. De 

biodiversiteit verdwijnt alzo. De grote beschikbaarheid van drachtplanten 

komen de hommels, solitaire bijen, vlinders, zweefvliegen, honingbijen 

en nog vele andere insecten ten goede,  alsmede aan insecten etende 

vogels en andere dieren. Ieder insect heeft zijn eigen specifieke stuifmeel 

of nectar gevende  planten (vervolg blz.9) 
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 Vervolg Bestuiving door insecten 

Het bijte Osmia papaveris (papaverbij geslacht “metselaarsbij”)heeft om 

zijn nest te bekleden nood aan de kroonblaadjes van de Papaver rhoas. 

Een honingbij heeft nood aan rijk bloeiende bermen. Vele wilde bijen 

zoeken hun nestgelegenheid in bermen, in holle stengels. Daarom is het 

ook niet alles als er een klepelmaaier of cirkelmaaier langsgeweest is. 

Volwassen vlinders verhongeren vaak omdat er geen bloemen 

beschikbaar zijn tijdens hun volwassen leven. Alles hoort bij elkaar, 

gezonde insecten zorgen voor goede vruchtzetting. Dit kan alleen als wij 

zorg dragen voor hun leefwereld. En zoals iemand eens zei, insecten weg 

en een tijd nadien zit de mens met een reuzengroot probleem. Wat nu een 

rijk gevulde Big Mac is, zal wel eens als een gewoon broodje  kunnen 

overblijven als we niet beter voor de natuur gaan zorgen. Diversiteit is 

een must.  Wil je meer weten over wilde bijen, zie http://

www.wildebijen.nl 

Fietstocht op 17 mei 2009 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken wij er op uit voor een 

fietstoer langs het noorden van het Waasland. Wij trekken 

door de polders van Kieldrecht, Doel en Kallo, waar we de 

fameuze en veel besproken afbraken zullen bewonderen. 

Wij passeren het fameuze Doorgangskanaal en andere 

graafwerken. Wat blijft en nog over, en waar zijn de beste 

akkers van België nu gebleven, waar wij vroeger onze 

bijen zo gelukkig konden maken? Daarna brengen wij een 

bezoekje aan ( Fort Lievekenshoek) wat zeker een 

bezoekje waard is. In Doel en in Lievekenshoek is er 

mogelijkheid om iets te drinken en/of te eten. Vertrek in 

Vrasene vanaf de parking achter de kerk te 13.00 uur stipt, 

dit op zondag 17 mei, iedereen mag mee en wij rijden 

aan een matig tempo over een afstand van bij de 40 km. 

We hopen op goed weer , en blije gezichten voor die dag. 

Groetjes Fons. 
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WIE GAAT ER MEE OP REIS? 

NA ENKELE JAREN VAN THUISBLIJVEN GAAT DE WASE IMKERSBOND NOG EENS 

EEN UITSTAPJE MAKEN, en wat voor één!! Goe lezen. 

WAT GAAN WE BEZOEKEN: een likeurstokerij en een koninginnekweker 

WANNEER EN OM HOE LAAT: op 6 juni om 9.15 u verzamelen we aan 

het Koopcentrum te Sint-Niklaas we spreken af aan de draaideur dicht bij 

INNO of rechtover de kapelstraat. 

VERVOER: Wase imkers zijn groen (als ze hun kapruin niet ophebben) en 

doen aan carpooling. 

DE AFSTAND: Niet ver een kleine 40 km. 

HET PROGRAMMA 

Om 10.30u worden we verwacht in De Klok een likeurstokerij in Serskamp we 

krijgen daar een deskundige uitleg hoe daar alles gemaakt wordt, zoals 

advokaat, jenever, krieken op jenever en speculaas. Honing hebben ze daar ook 

maar daar weten wij meer van. 

WAT KRIJGEN WE DAAR: Een rondleiding in het bedrijf wat uitleg en een 

film, dit duurt 1,5u.                   

Daarna  2 potjes koffie, een praline speculaas en een advokaat.  

WAT ETEN WE: we houden het simpel en goedkoop en brengen onze eigen 

schoofzak mee, die eten we op in taverne “bloemenlust” te Wetteren.(als we 

daar niet aan ons trekken komen?) 

DE KONINGINNEKWEKER:  Dirk De Groeve die gespecialiseerd is in KI 

en  een aantal rasbijen in bezit heeft zoals:ligustica, buckfast, nigra en carnica. 

De grootste imker van Vlaanderen is in het bezit van 250 kasten, 400 

miniplusje dit verdeelt over 21 standen. 

WAT KRIJGEN WE DAAR: voor iedere lid of bijlid van de Wase Imkers is 

ons een  raskoningin belooft, jawel gratis!!! 

Daar verblijven we tot we daar alles gezien en gehoord hebben. 

WAT KOST HEEL DAT BOELTJE: 5 eurokes of zo goed als voor niks. 

MOET JE RESERVEREN? : ja want de oplage is beperkt en dit vòòr 7 mei. 

WAAR RESERVEREN: liefst via e-mail: marc.nicque@edpnet.be  of  

guido.vandeputte@pandora.be indien je niet over internet beschikt eveneens 

bij Guido Vandeputte Tel: 09/346.75.95 

MOET GE RAP ZIJN? Aja vaneigenst, zo een occasie kom je geen tweede 

keer meer tegen. 
Marc Nicque  
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ANTALAYA(TURKIJE) 
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LEDENVERGADERING 12/03/2009  

De voorzitter vraagt vrijwilligers om in de maand mei een infostand van 

de WIB op te bouwen in St-Niklaas en Beveren voor de Dag van het Park 

en in St-Niklaas voor de Lentemarkt, en nodigt ook iedereen uit op de 

plantenruil in Hof ter Saksen. 

De spreker van vanavond heeft forfait gegeven. Daarom neemt Jos de 

avond zelf in handen. Enkele dagen geleden was Jos ook te zien op TV-

Oost. Hij mocht de wereld iets bijbrengen over de zadenverdeling ter 

bevordering van de bijenteelt. 

Het gaat niet goed met onze bijen. De eerste imker aan het woord heeft 

nog 1 kast over van de 8 die hij ingewinterd heeft. Wat hij in de dode 

kasten ziet is enkele dode bijen op de bodem, verder niets abnormaals aan 

te zien. De bijen die op de balsemien hebben gestaan zijn allemaal dood. 

Van de bijen die bij hem thuis stonden, is 1 kast in orde, de andere is 

darrrenbroedig. Een mogelijke verdachte is de nosema cerana, zie ook in 

het maandblad. Het verschil met onze gewone nosema is dat deze laatste 

eerder diarree veroorzaakt, waarvan we de gevolgen op de vliegplank 

zien. De nosema cerana veroorzaakt eerder verstopping, en de bijen 

vliegen daarmee naar buiten om te sterven. Daarom blijven er ook weinig 

dode bijen over. 

De volgende imker had 15 kasten in de buurt van de balsemien, waar hij 

reeds jonge koninginnen had ingebracht in de zomer. In december wilde 

hij zijn bijen behandelen tegen varroa. Toen hij de kasten opende was de 

helft al dood, kon hij de bodem zien los door de kast. Enige tijd later 

waren de andere ook dood. Hij had ook 5 kasten ergens anders, die ook de 

winter niet overleefd hebben. De kasten die hij thuis had gelaten, hebben 

tot nu toe overleefd, maar het is nog afwachten in welke staat ze zijn. 

Imker 3 had maar 1 kast, afwachten wat die doet. 

De volgende heeft 3 kasten ingewinterd, maar zijn beste heeft nog niet 

veel gevlogen nu met de mooie dagen, dus hij verwacht er niet veel goeds 

van. 

Een positief geluid van de volgende. Hij heeft 10 kasten ingewinterd, er is 

er 1 dood, waarschijnlijk door roverij.  

Een andere heeft van zijn 14 kasten maar 1 dood. Degene die overblijven 

zijn nog niet op volle sterkte, hij wacht af wat ze worden tegen de dracht. 

In Zwijndrecht heeft iemand 6 van zijn 7 kasten over. De 7-de leeft nog, 

maar is te zwak om alleen voor te gaan.(vervolg blz.13) 
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 LEDENVERGADERING 12/03/2009(VERVOLG)  

De volgende imker had vorig jaar prijs, toen had hij er maar 5 over van de 

17. Maar hij heeft het vorig jaar goed gedaan, hij winderde 8 kasten in, en 

heeft goede hoop dat ze alle 8 overleven. 

Een andere heeft van zijn 8 kasten nog 6 over, wat hij niet als abnormaal 

beschouwt. 

In Temse ging een imker met 6 kasten de winter in, en heeft er nog 3 

goede over, en 1 die slachtoffer is van een specht. De dode kasten zaten 

nog vol voedsel, dus ze zijn niet verhongerd. 

Van de 8 heeft de volgende er 4 goede over, en twee die nog af te wachten 

zijn. 

Van de 30 nog 3 over. 

Van de 4 nog 1 over. 

Van de 6 nog 0 over. 

Van de 3 nog 2 over. 

Als we samenvatten zien we dat Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren de 

voorbije jaren slecht geboerd hebben, en nu deze winter eerder goed 

overleefden. De andere kant, St-Niklaas, Stekene, Vrasene, Temse, deed 

het dit jaar minder goed. 

Er schijnen 2 tendensen waar te nemen te zijn, nl 1 waar de bijen massaal 

dood op de bodem liggen, en andere waar de bijen schijnbaar verdwenen 

zijn. Overal is er nog voldoende voedsel aanwezig. 

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van het slechte overwinteren. 

Verdachten zijn een gaswolk in augustus, sproeistoffen, giftige balsemien, 

slecht weer, nosema cerana, gewone nosema, ... 

Het zijn niet enkel de bijen die verdwijnen, ook de imkers verdwijnen 

stilaan. 

Tot slot wordt het zaad dat door de provincie Oost-Vlaanderen ter 

bevordering van de bijenteelt ter beschikking gesteld . Chris. 

Een goede gezondheid en gezond verstand zijn twee van „s 

levens mooiste zegeningen.(uit de Druivelaer) 

 

De totaalsom van ons leven wordt gevormd door de uren 

waarin we liefhadden.(Wilhelm Busch)  
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 BIJENPRAATJE 

A.M. Voortmijmerend  op het vorige Bijenpraatje, kan ik nu zeggen dat 

indien het zo verder evolueert, wij nog als prinsesjes in de watten zullen 

worden gelegd. 

A.F. Allé, waarop baseert u zich dan? 

A.M. Awel, een zekere Minister President beloofde steun en hulp om 

onderzoek te doen op onze levenskwaliteit. 

A.F En Europa draagt ook zijn steentje bij: „Resolutie pro bijenteelt bij 

de EU‟ heb ik ergens gelezen. 

A.M. Het Groene Waasland publiceert met verve een oproep aan hun 

leden om meer insectenvriendelijke planten aan te planten. Zelfs 

Natuurpunt doet zijn duit in het zakje. Zij verzoeken eveneens hun leden 

om zoveel mogelijk insectenvriendelijke planten in te zaaien, waar 

zowel vlinders, wilde bijen als wij honingbijen baat bij zullen hebben. 

A.F. Natuurlijk met zoveel ingezaaide hoekjes en bermen zullen we niet 

weten waar eerst naartoe te vliegen. We zullen dus beter bestand en 

beschermd worden tegen ziektes en andere ongezellige dingen door een 

tekort aan stuifmeel doorheen het seizoen. 

A.M. Ja we hebben dringend nood en wel zolang mogelijk aan 

aanbieders van stuifmeel. Het blijft langer zomeren en ons moe de 

koningin blijft maar voor nakomelingen zorgen, die momenteel niet 

genoeg meer te eten krijgen en daardoor zwak de winter ingaan, met alle 

gevolgen van dien. 

A.F. En de gevolgen zijn niet niks. Stel dat wij er niet meer zijn, weg 

met bevruchting en dus geen opbrengst meer van kersen, tomaten, 

aardbeien, etc. De verbruikers zullen het aan de lijve ondervinden en 

alternatieven zijn er niet. Men zou dus nog wel brood op de plank 

hebben maar geen vlees, melk etc. Want wij en alle andere insecten 

tezamen bestuiven voor 80% alle gewassen en wij honingbijen nemen 

hiervan 60% voor onze rekening. Dat is een gigantisch bedrag in geld. 

A.F. Daarom dat zo velen oproepen om een meer gediversifieerd aanbod 

van planten te hebben , en waarom dan ook geen uitheemse soorten die 

hier notabene al zolang staan laten staan en er eventueel nog bijplanten, 

opdat wij voldoende lange tijd zouden kunnen foerageren en wij zodoen-

de sterkere nakomelingen kunnen krijgen die dus meer overleverings-

kansen hebben en zo van zeer groot nut blijven voor het mensdom. 

BeeLover 
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 HET ZOEKBIEKE 

HET ZOEMBIEKE 

Heeft U in dit Waasse Bieke niets gelezen 

over uw bijen of bijenstand? 

Dan heeft u waarschijnlijk ook niets 

verteld of geschreven aan de  Redactie van 

Het Waasse Bieke. 

DRINGENDE OPROEP AAN DE LEDEN 

Voor komende activiteiten zoeken wij nog enkele medewerkers om 

onze verschillende  info-standen te bemannen. 

 De Wase Imkersbond is uitgenodigd om aanwezig te zijn op 

verschillende evenementen in het Land van Waas. Wij kunnen deze 

gelegenheid niet zomaar voorbij laten gaan want steeds betekenden 

de manifestaties een groot succes voor onze vereniging. Wij komen 

echter enkele bereidwillige leden te kort om onze (al druk bezette 

en onderbemande) ploegen te versterken.  

Zo noteren we: 

Plantenruilbeurs, Hof ter Saksen, Beveren zondag 3 mei 10 tot 18 

uur 

-Opbouw WIB-stand op de Aardbeitentoonstelling te Melsele  op 

woensdag 13 mei en  afbraak op maandag 18mei. 

-Lentemarkt op 17 mei te Sint Niklaas.  

-Dag van het Park op 31 mei zowel in Sint Niklaas(De Vidtspark) 

als in Beveren (Hof ter Saksen). 

 

Indien er genoeg leden zich aanmelden kunnen we een dienstrol 

samenstellen en hoeft U  niet de ganse tijd aanwezig te zijn. 

Graag een telefoontje naar 03 775 57 34 of een mailtje naar 

domus.apis@skynet.be  

mailto:domus.apis@skynet.be
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DAGBOEKCXXXIX 

Op een zonnige dag in de voorbije reinigingsmaand, tussen al die koude 

dagen in, waagden we toch eens te kijken bovenaan onze bijenkasten. 

Onze bijtjes zaten heel rustig uit te kijken naar die man die zonodig hun 

winterrust moest storen. Zij bleken in goeden doen te zijn, daarom lieten 

we hen maar verder met rust. 

Met goed gevoel zijn we  dan maar teruggekeerd naar dat stukje warmte 

uitstralend land, ginder ver aan de  aan de zuidoostelijke kust van dat land 

dat deel in Europa, deels en dan met zijn grootste stuk in Azië ligt. 

Reeds in het begin van deze jonge eeuw hadden we in die fel uitdijende 

stad aan de Antalya Körfezi (baai) in het oude stadsgedeelte,  de Kaleiçi, 

niet ver van de Poort van Hadrianus, gebouwd in 150 n.Chr., een stijlvol 

en karakteristiek  hotelletje in Ottomaanse stijl ontdekt. Het Konakhuis 

werd in de   18e en 19de eeuw gebruikt als gastenverblijf voor rijke 

kooplieden. Het was  gebouwd met overblijfselen uit de Romeinse en 

Byzantijnse periode.  Het hotel Alp Pasa (kamers hebben er geen nummer, 

maar dragen wel de naam van een sultan,  pasa of haremmeisje – zo droeg 

onze kamer de naam “ Seyma”, naar een haremmeisje) zou ditmaal onze 

uitvalbasis worden voor verder exploratie van het mooie wilde Olympus 

Natuurpark op en langs de flanken van het machtige Taunusgebergte. Ons 

doel was de ruïnestad Termessos hoog boven de rijke en zonnige kust van 

Antalya. Deze oude , door de natuur overwoekerde, stad ligt diep 

verscholen in een door bergen omgeven dal. Maar is toch een uitkijkpost. 

Als een adelaarsnest. We waren erg benieuwd naar deze stad met een 

agora, een gymnasium, markthal en theater. Wij weten maar heel weinig 

over de oorspronkelijke bewoners, de Pisidiërs. Die later zouden 

verdreven worden door de Hellenen. Volgelingen van Alexander de Grote. 

We zouden proberen een ongewone weg te vinden naar boven, in het 

Güllükdagli Nationaal Park. Vanuit Goynük aan de kust loopt er een klein 

maar mooie vallei naar boven. Het werd een stevige klim langs het snel 

stromend bergriviertje. Spijtig genoeg moesten wij onze tocht onderbreken 

wegens een lawine die ons letterlijk de weg versperde. Een massa 

rotsblokken, waar het water wel door de vele spleten en spleetjes kon, 

maar voor ons onoverkomend waren riepen ons een halt toe. Maar we 

werden wel beloond met de ontdekking van een goed verscholen 

bijenstand. Opnieuw, te midden van die mooie ruige natuur ontdekten we 

honderden veilig opgestelde en bevolkt met druk doende bijen.(zie vervolg 

blz.18)   
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De Voorzitter zegt (vervolg van blz.3) 

Dat men in Zuid-Amerika ernstige allergische reactie noteerde bij mensen  

die in contact kwamen met bepaalde door gentechnische middelen 

gemanipuleerde gewassen. Onbeantwoorde vragen: 

Liggen de ggo‟s niet aan de basis van de verdwijnziekte? 

Liggen de ggo‟s niet aan de basis van vastgestelde desoriëntatie bij de 

bijen? Wat met ggo-stuifmeel (lees in dit HWB Actueel I)? 

Wat met  onze door ggo verontreinigde honing? 

Wat met gg-voedingsmiddelen die allergische reacties kunnen 

veroorzaken?  

Of voedingsmiddelen die met gg ingrediënten werden bereid? 

En wanneer zal de verplichting worden opgelegd dat  ggo's moeten 

vermeld worden indien verwerkt in levensmiddelen? 

 En ga zo maar verder. 

 

Vorige jaar las ik nog in een Luxemburgs Bijentijdschrift (zie HWB 138 

blz12) 

 

WIJ KUNNEN DE NATUUR ALLEEN DAN BEHEERSEN 

ALS WIJ ONS ONDERWERPEN AAN DE NATUURWETTEN. 

 

In een van haar boeken schrijft I. Allende het nog straffer: 

 

ALS WE DE WERELD VAN DE NATUUR AANTASTEN 

KOMT ONS DAT DUUR TE STAAN. 

ALLEEN IDIOTEN ZOUDEN ZO ONBEZONNEN ZIJN. 

 

Nog het een nog het ander heeft uitstaan met een platte aarde, een 

locomotief of springstof. Het gaat om onze natuur. 

In alle geval ik blijf, en hoop jullie samen met mij, een tegenstander van 

ongebreidelde natuur manipulatie. Ik hoop maar dat de Kon.V.I.B. haar 

standpunt inzake ggo‟s heel spoedig zal herzien. Want 

 

ZONDER BIJEN  

GAAT HET NIET 

En dit zegt  

jullie om de natuur bezorgde Jos 
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 DAGBOEK CXXXIX (VERVOLG VAN BLZ.16) 

Het Korfje 139 

De warme deugddoende zon was er en een overvloed van kruidige gewassen. 

Maar geen imker. Met zicht op dit mooie panorama voor een bijenhouder uit 

Vlaanderen hebben we onze lunch maar gebruikt. En zijn dan maar 

teruggekeerd. Een volgende keer proberen we het maar dan langs een 

bekende weg.  

Enige dagen later hebben we opnieuw de rugzak aangegespt en trokken naar 

de Yukari-Düden-Selale, de Boven-Düden-Watervallen. Slechts een tiental 

kilometer ten noorden van die grote moderne stad en te midden van een enig 

uniek stukje natuur.  Opnieuw konden we  waterzuigende bijtjes tellen aan de 

talrijke plassen. Maar hun kasten konden we tot onze grote teleurstelling niet 

ontdekken.  

Ook in dit machtige land spraken we met mensen die ons volmondig 

gelijkgaven als we hun vertelden dat het 
ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

Domus Apis 
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 BESTUUR WIB 

Beyers Jos S., Westakkerlaan 26         

B-9120Beveren-Waas 
Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad 

VIB. Afgevaardigde WIB Milieuraad Beveren 

mail: domus.apis@skynet.be 

  03/ 775 57 34 

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24, 

B-9120Vrasene 

Vice-Voorzitter 

mail: fons.wuytack@telenet.be 

  03.775 01 29 

Coolen Gilles, Lindestraat 48, 

B-2070Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

mail: secretariaat.wib@hotmail.com 

 03 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 

B-9120Beveren 
Verantw. Bijenstand Hof ter Saksen. Plaats-

vervanger WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid 

KOIV 

mail: willy.devriese1@telenet.be 

 03 755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56, 

B-2600Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 

 03 230 26 38 

  

Nicque Marc, Iepenstraat 92 

B-9100 Sint-Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 

Voordrachten en cursussen 

mail: marc.nicque@edpnet.be 

 03 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18, 

B-9160 Eksaarde. 
Bestuurslid. Verantw.bijenflora. Microscopisch 

onderzoek bijen. Provinciaal voorzitter 

commissie bijenflora 

mail:Guido.vandeputte@telenet.be 

 09 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, 

Bookmolenstraat 19, 

B-9111Belsele 
Afgev. Stramin.Webmaster WIB. 

Hoofdredacteur HWB. Penningmeester WIB 

  

mail: admin@waseimkersbond.be 

 03.772 37 16 

  

  Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles 

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 



 AGENDA   WIB 2009 april mei juni 

* Vergaderlokaal :  
Huize Steenstraete, 

Nieuwstraat 86 9100 Sint-Niklaas  

Geleide wandeling : 

 Hof Ter Saksen : 
 

ZEKER EEN BEZOEK WAARD 

Raadpleeg voor uitgebreide details: 

www.hortus-ter-saksen.be 

Het Waasse Bieke (HWB), infoblad van de Wase ImkersBond (WIB)  

verschijnt rond: 15 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 

Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum  

op het redactieadres toekomen.  

APRIL 19 zondag    -  BIJENPLANTEN IN PRAKTIJK 

   HOF TER SAKSEN om 10 uur. 

 

MEI  7  dond. WAAROM GAAN ONZE BIJEN DOOR? Huize Steenstraete      

om 20 uur. 

 

MEI  17  zondag      - FIETSTOCHT door het Land van Waas 

   Samen met de collega’s uit Hamme en 

   Dendermonde. 

   Zie in dit Waasse Bieke voor details 

 

 

 

JUNI   6  zaterdag      - BEZOEK AAN EEN KONINGINNEN- 

   KWEKER en nog veel meer. 

   Zie in dit Waasse Bieke voor details 


