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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:  admin@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    

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

Chris De Jongh, Willy Devriese, Coolen Gilles, Geert Smet 
 

 
 

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

 De Voorzitter zegt: 
Beste Vrienden, Trouwe Leden van de Wase Imkersbond  
en Sympatisanten. Maar ook van harte welkom aan onze nieuwe 
leden. Wanneer jullie dit Waasse Bieke in handen krijgt is het  
nieuwe jaar al enkele dagen oud. Van een goede vriend ontving ik een 
mooie wens en wil het jullie graag doorgeven:  
VREDE, GEZONDHEID EN LIEFDE VOOR 2010. 
Aan al onze lezers voeg ik er nog aan toe: een wens voor gezonde 
bijen en veel plezier in het bijenhouden, een deugddoend verenigings-
leven met ontmoetingen van gelijk gestemde biemannen en luister-
bereidheid naar leerzame en interessante voordrachten.  
Raadpleeg daarom steeds onze Activiteitenkalender 2010.  
Om zeker te spelen kijken we best dan ook nog eens het meest 
recente HWB na, voor eventuele aanpassingen. 
Een opmerkelijke zaak is dat dit Waasse Bieke onze DERTIGSTE 
JAARGANG inluid. En zeggen dat er mensen waren die ons een niet al 
te lang bestaan toekenden. Het tegendeel is hiermee bewezen. Mijn 
dank gaat vooral naar diegenen die aan de wieg stonden van HET 
WAASSE BIEKE. Naar de opeenvolgende redacteurs en medewer-
kers. Naar allen die HWB leefbaar maakten en maken. Mijn oprechte 
dank. 
De winterprik voor Kerstdag met veel sneeuw en een ijzige kou heeft 
ons naar onze bijenkasten gelokt om te zien of alles in orde was en 
zeker dat de vliegplank en -opening vrij van stuifsneeuw was. En 
bovendien denk ik dat wij eens moeten nakijken of de bijen nog genoeg 
voedselvoorraad hebben. Gezien het kwakkelweer in oktober, novem-
ber en tot midden-december zou er wel  eens een ernstig tekort 
kunnen zijn. Hopelijk heeft die strenge kou niet al te veel miserie bij 
onze bieën gebracht. 
Op de tweede donderdag van februari beginnen we opnieuw aan onze 
maandelijkse bijeenkomsten, maar verder in dit info- nummerke meer 
hierover. 
Spijtig genoeg is onze Sint Ambrosius letterlijk in de sneeuw gevallen. 

Die donderdag 17 december hebben wij alles moeten afblazen. Zie 

verder blz.5 onderaan.  



blz 4                   HWB 142 

                       Wase ImkersBond  
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 DE VICE-VOORZITTER ZEGT: DES WINTERS ALS... 

… het regent dan zijn de paadjes diep, maar dat kan onze bijen  

niet schelen, want ze blijven rustig binnen in hun warm nestje. 

Het kan hun niet deren als ze maar genoeg voorraad binnen 

hebben en niet gestoord worden door allerlei geluiden, 

trillingen van katten of andere dieren of vogels. Let op want er 

zijn spechten zelfs muizen die een mals bijken lusten. De 

voorraad voedsel zal zeker voldoende zijn omdat ze tot einde 

oktober de kans kregen om zowel nectar als stuifmeel bij te 

vullen. Het grootste probleem is en blijft”de imker “ kan hij 

de rust bewaren en zich houden aan “ een oogje in het zeil 

houden” en wachten tot betere tijden. De werken die hij kan 

uitvoeren zijn nu binnen huis, zoals nodige herstellingen 

uitvoeren of indien nodig de oude was smelten, want 

opgeruimd staat netjes en de wasmot ligt altijd op de loer voor 

een stevig maaltje. Ook de opgeborgen raten zijn niet veilig. 

Mogelijk  kan hij de nodige lectuur nog eens over lezen voor 

het geen wij over het hoofd hebben gezien en ons heel wat 

narigheid heeft bezorgd. Wij hopen dat na de winter onze 

volken het er goed hebben vanaf gebracht. 

   Nu we overal horen spreken en lezen dat onze planeet aan 

het opwarmen is, komen er allerhande nieuwigheden naar 

boven die wij vroeger nooit gezien hebben. Zo is er sprake van 

de vele soorten solitaire bijen in allerhande grote en vormen. 

Ze wonen vooral in gaatjes in de grond, muren , riet of stro 

stengels, ze zijn dan ook nuttig voor het bevruchten van 

bloemen. Het zijn zeker geen concurrenten van onze bijen 

omdat ze in een te klein getal voorkomen  
 

Zie vervolg op blz.7 
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 Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

Beste leden. 

Het leek of het gisteren was toen ik het vorige 

eindejaarsberichtje schreef. Een jaar lijkt tegenwoordig 

niets meer te zijn. De feesten komen er aan, de beste 

wensen worden verzonden en goede voornemens worden 

gemaakt. Daarom wenst mijn familie en ik alle leden een 

goede gezondheid toe, en een fijne start voor het jaar 

2010. Wat de bijen betreft, hoop ik van ganser harte dat 

wanneer de wilg bloeit, onze bijen er ook zullen zijn. 

Een vriendelijke groet en beste wensen voor 2010 
      De secretaris. 

Vervolg van De Voorzitter zegt blz.3 
Het was TE gevaarlijk om die avond nog op pad te gaan. Leden die 
ingeschreven waren en die we niet meer konden bereiken, onze 
oprechte verontschuldigingen. Wij hebben al het mogelijk gedaan om 
zoveel mogelijk mensen te verwittigen. Spijtig genoeg konden we er 
enkele niet meer bereiken.Daarom dring ik er nog eens op aan zoveel 
mogelijk telefoon, gsm of emails door te geven aan de secretaris. Het 
is een principe zaak van de WIB dat wij ons ont-houden van alle 
politiek.Maar toch, als imker, kan ik er niet aan voor-bijgaan dat men 
in Kopenhagen DE grote kans heeft laten liggen. Voor de zoveelste 
keer hebben de lieve centen het gehaald van het gezond verstand. 
Spijtig, zeer spijtig, met alle gevolgen van dien. Voor de zoveelste 
keer hebben de dames en heren van de dikke portefeuilles het ge-
haald. Een welbekende oud-voorzitter van de WIB en mede-oprichter 
van HWB haalde ooit eens de woorden aan van een zeer oud 
Indianenopperhoofd:... dat wij Moederaarde slechts in bruikleen 
hebben...En zeg nu zelf, bruikleen beduidt ook dat de ontvangen 
goederen in goeden staat terug gege-ven moeten worden. En dat 
vergeten onze topmensen weer eens.Ik denk dat wij tegen de volgen-
de top aan alle conferentie-deelnemers onze welbekende sticker 
moeten zenden: ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. Met 
bijenvriendlijke groeten van de  
Jos 
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DE OLIEKEVER: EEN NIEUWE BEDREIGING VOOR  ONZE BIJEN? 

De Meloe proscarabaeus of 

gewone oliekever  is een kever uit 

de familie van de oliekevers of 

Meloidae. Tot deze familie behoort 

ook de “spaanse vlieg. De vrouw-

tjes worden ongeveer 3,5 cm lang, 

mannetjes blijven veel klein-er tot 

1 cm. De kever is helemaal zwart 

en gemakkelijk te herkennen aan 

het glanzende, bolle en relatief enorme achterlijf en opvallend korte 

dekschilden. De mannetjes hebben een kleiner achterlijf, omdat ze geen 

eitjes hoeven te leggen, vrouwtjes met bijna volgroeide eitjes lijken zelfs 

op knappen te staan. Het volwassen insect ( imago) eet plantendelen als 

bladeren van onder andere boterbloemen. De naam dankt de oliekever 

aan de olie-achtige substantie die bij verstoring wordt afgescheiden. Bij 

een aantal soorten oliekevers (b.v. de zgn. Spaanse vlieg) bevat deze 

vergiftige bestanddelen. 

De voortplanting en levensgeschiedenis van deze kevers is bijzonder; ze 

vertonen een zogenaamde “hypermetamorfose”. De vrouwtjes leggen tot 

wel duizend eitjes in de grond. De zeer kleine uitgekomen larve, die drie 

haakjes aan ieder van zijn poten heeft en daarom wel een triunguline 

(drienagelige) wordt genoemd, klimt in een plant, kruipt daar op een 

bloem, en wacht tot er een bij langskomt om nectar of stuifmeel te 

zoeken. De larve klampt zich met de haak-achtige voorpoten vast aan de 

haren van de bij en vliegt mee naar het nest van de bij. De bij legt een ei 

in het nest dat op een laagje honing drijft. De triunguline verlaat de bij 

nu en eet het ei op. Hierna vervelt de larve in het geroofde bijennest. 

Van een beweeglijke, kruipende triunguline wordt hij een made-achtige 

pootloze larve, die zich met de inhoud van het bijennest voedt en nog 

een aantal malen vervelt. Hierna verpopt hij zich voor de tweede keer en 

komt als een volwassen oliekever uiteindelijk uit de pop tevoorschijn. 

Het is dan al aan het eind van de zomer, en de kever verlaat het nest pas 

de volgende lente. Het aantal eieren moet zo  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliekevers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boterbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_vlieg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypermetamorfose&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Larve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Triunguline&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_(biologie)


                   HWB 142                                         blz 7  

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

 DE OLIEKEVER(VERVOLG)  

groot zijn omdat slechts een paar larven het geluk zullen hebben een 

lift te krijgen van een bij van de juiste soort met een nest in het juiste 

stadium.  

Niet alle bijensoorten zijn geschikt – gelukkig maar en dus geen 

paniek – de tittel was maar een “leeslokkertje*” -, alleen bepaalde 

solitaire bijen. Omdat het met een aantal daarvan minder goed gaat, 

heeft ook de oliekever daar last van. In veel streken zijn ze niet meer 

algemeen of zeldzaam. 

  
Spaanse vlieg (Lytta vesicatoria). 

“Leeslokker” is een nieuw woord bedacht door de schrijver om een titel aan te 

duiden die aanzet tot het lezen van een artikel maar niet helemaal de inhoud dekt. 

WiDe 

Vervolg van blz 4 Des winters als het regent... 
 

 .. Ook planten en bloemen zijn van vreemde warmere 

streken afkomstig, ze zijn zeker meegebracht en 

uitgestrooid door de vogels of mensen. Deze vreemde 

soorten passen zich stilletjes aan ons wisselende klimaat. U 

zou er van staan kijken hoeveel er van die vruchten hier al 

voorkomen denken we maar aan vijgenbomen en kiwi‟s en 

andere.                                                     Fons  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Solitaire_bij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_vlieg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Lytta-vesicatoria03.jpg
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ACTUEEL 8/10/2009 

De voorzitter opent de vergadering. Deze vergadering is de 

herfstvergadering die statutair voorzien is. 

Hij begint met te melden dat de datum van de Ambrosiusviering wel 

degelijk donderdag 17 december is. 

Aan degenen die een koningin gekregen hebben, vraagt hij te melden wat 

daarmee gebeurd is. 

De WIB heeft een vraag gekregen van de stad Sint-Niklaas om een 

bijenstand op te richten op een kinderboerderij op de Ster. Eventuele 

geïnteresseerden gelieve zich te meden bij het bestuur. 

-  Bijenflora 
We moeten ervan profiteren als het najaar zo blijft dat onze bijen 

veel stuifmeel kunnen binnenhalen. Guido zorgt tegen volgende 

vergadering voor wilgenstekken. Er zijn testen gedaan met de 

dropplant, die wordt blijkbaar vooral door hommels bevlogen. 

De plantenruil vindt plaats de tweede zondag van maart.  

-       Hof ter Saksen 

Er is 5 ha Tubinger mengsel ingezaaid. De bijenhal zal meer 

educatief opgevat worden, met meer doorkijken enz.  

-  HWB 
De redactie vraagt meer verschillende artikels, liefst op tijd. 

Volgende deadline is 10 december.  

-  Woordje van de secretaris en de penningmeester 

Beide vragen met aandrang om tijdig de lidgelden te vernieuwen.  

-  Verkiezing bestuur 

Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur in functie.  

-  Kalender 2010 

De voorzitter stelt de kalender voor. Zie elders in dit nummer.  

-  Op de Ambrosiusviering willen we foto’s tonen van activiteiten 

van de bond, en van activiteiten op de eigen stand. Gelieve ze 

tijdig door te geven aan de penningmeester. 

Tot slot deelt de voorzitter de gids voor goede bijenteeltpraktijk en 

Selectie in de bijenteelt uit. 

 Volgende vergadering is de Ambrosiusviering op 17.12.2009. 

Inschrijving is verplicht. 

  Bijdragen voor HWB : ten laatste op 10.12.2009. 

   Spreker van vanavond is Guido Van de Putte. 

 Hij begint zijn uiteen-zetting met een opsomming van de 

winterwerkzaamheden bij de bijen-stand. Aan de bijen zelf : 

afblijven. Aan het materiaal is wel wat te doen. Zorgen dat aan 

de raten geen ongedierte of wasmotten aankomen. Wasmotten 

kunnen vermeden worden door een behandeling met ijsazijn. 1 

deksel van een honingbokaal is voldoende voor zowat 10 

hoogsels. Ijsazijn bovenop zetten, want de dampen zijn 

zwaarder dan lucht. 

Wasraten ook sorteren, slechte moeten er uit. Uitsmelten, 

daarna de raten reinigen door onderdompeling in bijtende 

soda. Koninginnenroosters en gereedschap reinigen met een 

harde borstel als het vriest, dan gaat alles er gemakkelijk af. 

 De hoofdbrok van de avond gaat over wilgen. In het waasland 

groeit vooral Salix Alba, of knotwilg. Deze geeft stuifmeel 

(gele katjes, mannelijke wilg), en nectar (groene katjes, 

vrouwelijk). Bij deze laatste zie je de katjes niet zo goed, maar 

de bijen vliegen er wel goed op. Bloeit op scheuten op 3-jarig 

hout. Daarom regelmatig knotten, dat is ook goed voor vogels 

zoals steenuilen. Alle andere wilgen bloeien op 1-jarig hout. 

De waterwilg, caprea, kan niet vermeerderd worden door 

stekken. Het kan wel door twijgen naar de grond te buigen en 

zo te laten schieten. De caprea kan ook vermeerderd worden 

door uitzaaien. Je weet dan niet door welke wilg de katjes 

bevrucht waren, en dus niet of de soort zuiver is. 
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 ACTUEEL 12/11/2009 

 Volgende vergadering is de Ambrosiusviering op 17.12.2009. 

Inschrijving is verplicht. 

  Bijdragen voor HWB : ten laatste op 10.12.2009. 

   Spreker van vanavond is Guido Van de Putte. 

 Hij begint zijn uiteen-zetting met een opsomming van de 

winterwerkzaamheden bij de bijen-stand. Aan de bijen zelf : 

afblijven. Aan het materiaal is wel wat te doen. Zorgen dat aan 

de raten geen ongedierte of wasmotten aankomen. Wasmotten 

kunnen vermeden worden door een behandeling met ijsazijn. 1 

deksel van een honingbokaal is voldoende voor zowat 10 

hoogsels. Ijsazijn bovenop zetten, want de dampen zijn 

zwaarder dan lucht. 

Wasraten ook sorteren, slechte moeten er uit. Uitsmelten, 

daarna de raten reinigen door onderdompeling in bijtende 

soda. Koninginnenroosters en gereedschap reinigen met een 

harde borstel als het vriest, dan gaat alles er gemakkelijk af. 

 De hoofdbrok van de avond gaat over wilgen. In het waasland 

groeit vooral Salix Alba, of knotwilg. Deze geeft stuifmeel 

(gele katjes, mannelijke wilg), en nectar (groene katjes, 

vrouwelijk). Bij deze laatste zie je de katjes niet zo goed, maar 

de bijen vliegen er wel goed op. Bloeit op scheuten op 3-jarig 

hout. Daarom regelmatig knotten, dat is ook goed voor vogels 

zoals steenuilen. Alle andere wilgen bloeien op 1-jarig hout. 

De waterwilg, caprea, kan niet vermeerderd worden door 

stekken. Het kan wel door twijgen naar de grond te buigen en 

zo te laten schieten. De caprea kan ook vermeerderd worden 

door uitzaaien. Je weet dan niet door welke wilg de katjes 

bevrucht waren, en dus niet of de soort zuiver is. 
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OVERLEVEN 

In de herfst moeten wij, imkers, minder nadenken over de 

bijen. Het bijenvolk zit immers dicht bij elkaar gepakt, 

trots klaar om de strenge winter te trotseren. Toch 

beleefden we deze herfst de tweede warmste herfst sinds de 

metingen. Vooral de jongste weken zagen we bij een 

herfstwandeling hier en aar een boom opnieuw gaan botten. 

Zelfs de bloemen en planten weten het soms niet meer in welk 

seizoen we ons bevinden. Wellicht te wijten aan de 

verschuivingen in ons klimaat, maar hierover laat ik liever 

professoren raaskallen. In de maand november 2009 leek het 

wel of de korte winter voorbij was en de lente terug was 

aangebroken. Mijn vraag is hoe onze bijen erover dachten. 

Indien ze zich net zoals onze bomen en planten hadden 

vergist van seizoen kan dit zo vroeg in de herfst wellicht 

hun doodsteek betekenen. Begin december vlogen onze bijtjes 

nog gretig naar buiten, maar wellicht vinden ze geen 

stuifmeel of nectar meer. Te vroeg de ijverige winterbij 

gaan uithangen wil zeggen dat er snel teveel energie wordt 

verkwist. Dit moeten we proberen te vermijden. Een van de 

middelen die we toepassen is het omkeren van de varoaplank.  

Zo kan de frisse lucht binnenstromen in de kast. Dit houdt 

de bijen meer in hun dikke beschermende pak. Natuurlijk 

wanneer het vriesweer zich inzet moet de imker ervoor zorgen 

dat de plank terug vlug omgedraaid is. We moeten wel onze 

bijen in de winter zoveel mogelijk gerust laten. Ze 

hebben hun rust na een drukke zomer hard verdiend. Teveel 

prutsen kan leiden tot hoge sterfte of zelfs het 

verlatingssyndroom. Hier werden we vorige winter van 2008

-2009 geconfronteerd op de imkerij. Op de imkerij werd de 

herfst gestart met een vijftiental grote kasten, een 

vijftal kleine. De hoogdagen van onze imkerij (met een 

dertigtal kasten) lagen al een tijdje achter ons. Niet in 

het minst omdat de hoofdimker (mijn vader) er dit jaar 75 

lentes heeft opzitten.  Een jonge vader zoals ik, heeft 

het immers moeilijk om verplichtingen (ons gezin) te 

combineren met de imkerij. Toch had ik het volste 

vertrouwen dat we in het voorjaar van 2009 weerom enkele 

tientallen kilootjes honing in het potje konden doen. 

Toch kwamen we van een kale reis terug. In maart lostte 

mijn vader al een eerste signaal. . 
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 OVERLEVEN(VERVOLG) 

Hij is nogal pessimistisch van aard, maar dit keer 

leek het toch serieus. 

Verschillende kasten waren leeg. De winter duurde 

vorig seizoen wel erg lang zodanig dat een 

definitieve telling pas kon plaatsvinden in april. 

Ons lot : 3 kasten waren sterk genoeg om het nieuwe 

honingseizoen aan te vatten. 

Wat is de oorzaak. Verlatingssyndroom wordt nog 

altijd druk onderzocht en blijft nog altijd een 

groot mysterie. Ongetwijfeld zullen hier nog vele 

artikels aan gewijd worden. Mijn vader wijt het aan 

het schrale aanbod van planten en bloemen. Volgende 

lente gaan we dan ook actief bloemenzaad zaaien om 

toch wat variatie te krijgen in onze Vlaamse bossen 

en akkers. Bovendien geven we nu aan het einde van 

de zomer wat extra vitaminnetjes (feed Bee) om 

misschien toch wat beter de winter door te komen. 

Vandaag beste imkers hebben we aan het vorige 

seizoen eens niets 'verdiend'.  

We moesten ons trouwe klanten elders sturen. We 

hielden de 50 kilootjes honing - mede dankzij een 

topzomer - voor onszelf omdat we hem o zo graag 

opeten. Nog nooit meegemaakt, maar we bleven niet 

bij de pakken zitten.  Zonder bijen kunnen mensen 

niet leven is de boodschap die ik in bepaalde 

kranten lees. Wel imkers, het is zo. 

Hierdoor moeten we af en toe eens geld durven 

pompen in de bijtjes opdat ze ons nog lang van onze 

levensreddende honingproducten kunnen voorzien. Het 

is onze plicht als imker om de bij te doen 

overleven en dit zullen we ten allen prijze doen. 

Ondertussen blijft het afwachten hoeveel kasten er 

dit seizoen zullen overleven. Ongetwijfeld een 

verhaal dat jullie in een volgend blad zullen 

vernemen. 

Geeert Smet  
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ACTUEEL(VERVOLG VAN BLZ.9) 

Hebben wij jouw mail adres? 

Gelieve dit dringend door te geven aan de admin@waseimkersbond.be 

en secretariaat.wib.@hotmail.com  

Dank bij voorbaat.  

De wilg is zeer interessant omdat hij veel stuifmeel geeft, waarin 

5 van de 6 noodzakelijke aminozuren voor de bijen zitten. 
De vroegste bloeier is de salix medemei, eind januari, begin 

februari. Deze moeten we dicht bij de bijenstand zetten, de bijen 

vliegen dan nog niet ver. Deze stekt gemakkelijk. 
Daarna komt de daphnoïdes, maart. Dit is de sierlijkste, past ook 

in de siertuin. 
Dan volgt de caprea, en dan de missina. De volgende is een salix 

Bögelsack met roze katjes. De salix purpurea is niet gelukkig 

met snoeien, na een 3-tal snoeibeurten is het gedaan. 
De drakenwilg is gekenmerkt door samengroeiende takken. Hij 

wordt niet zo hoog. De katjes zitten heel dicht bijeen. Mag elk 

jaar gesnoeid worden. 
Salix viminales heeft plaats nodig. We onderscheiden de gewone 

(“bindwilg”) en de gigantea (die immens groot wordt). 
Salix triondra of semperflorens bloeit in mei, nog eens vanaf 

juni, en dan nog 2 x, telkens op het nieuw gevormde hout. 
De salix nigra bloeit zeer laat, na de appelbloei. 
Op een geknotte wil kan je andere stekken enten. 
Een wilg moet vochtige grond hebben, maar mag niet met zijn 

voeten in het water staan. 
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ACTIVITEITEN JANUARI, FEBRUARI, MAART 2010 

 

Tweeduizendentien staat met zijn mooi afgeronde cijfercombinatie letterlijk voor 

de deur. Het was ook deze keer voor het bestuur weer een hele klus om 

interessante en nieuwe onderwerpen en activiteiten te vinden. Maar ik ben van 

mening dat wij er opnieuw in geslaagd zijn. 

Het is de bedoeling om in deze rubriek een tip van de sluier op te lichten. 

Laat mij beginnen met januari. Dit is traditiegetrouw binnen onze bond de maand 

zonder enige activiteit. Het is de maand waarin wij onze leden de tijd geven 

elkaar de beste wensen over te brengen. Ik wil echter niet wachten om via deze 

weg elke lezer en zijn familie het allerbeste te wensen en hen 20 x10 keer veel 

geluk aan te bieden. 

In de kortste maand van het jaar, en meer pressies op donderdag 11 februari, 

worden wij terug actief met de organisatie van de Lentevergadering. Hierin 

brengt het bestuur verslag uit over het voorbije jaar en bijenseizoen. De juiste 

inhoud van deze vergadering kan u in dit Bieke vinden. Traditiegetrouw fleuren 

wij deze activiteit op met een voordracht. Dit jaar zal een spreker ons een zeer 

originele uiteenzetting geven over bomen die voor onze bijen en de imker van 

belang zijn, namelijk de wilg en de linde. Hij gaat deze vanuit een zeer aparte 

invalshoek toelichten in zijn uiteenzetting met de titel "De wilg en de linde -

 mythologie, volksgebruiken en toepassingen". 

De titel dekt niet de volledige inhoud, maar verbergt nog enkele verrassende 

elementen die hij nu niet uit de doeken wil doen. Deze zijn voorbehouden aan de 

aanwezigen. 

Een maandje later op donderdag 11 maart hebben wij zeker een interessant 

onderwerp op het programma staan. Een ervaren professionele imker, Dirk De 

Graeve, komt op zijn gekende gedreven wijze iets meer vertellen over zijn 

vakgebied. Zijn onderwerp “De professionele bijen- en moerteelt”zal ons zeker 

boeien. 

Drie dagen later, op zondag 14 maart sluiten wij het eerste trimester van dit even 

jaar af door massaal naar de plantenruildag in Poeke te gaan en ons steentje bij 

te dragen aan de verdeling van een hoop voor de bijen en andere bestuivende 

insecten interessante planten. 

Tot op de volgende activiteiten. Wij doen het in de eerste plaats voor u. 

WiDe 
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 ECOLOGISCH GROENBEHEER EN DE BIJ 

Op dinsdag 2 maart organiseert het KNNV Roosendaal in 
Nederland een voordracht met als titel “Ecologisch groenbeheer 
en de bij”.  
Plaats: het MEC “Watermolenbeek”, aan de Achterberg 26 te 
Roosendaal, bij de kinderboerderij “Minnebeek”. 
Deze voordracht is voor iedereen toegankelijk en gratis 
 
In het kader van deze voordracht op het gebied van 
Biodiversiteit, met de bij als aandachtssoort, hebben de 
organisatoren die vanavond een speciale gast in huis, namelijk 
dhr. Arie Koster. Hij is dé autoriteit en specialist op het gebied 
van“Ecologisch groenbeheer en bijen in het stedelijke gebied”. 
 
Hij studeerde o.a. biologie in Utrecht, Leiden en Wageningen en 
promoveerde op “Ecologisch groenbeheer” in Wageningen. Hij 
heeft vele publicaties en boeken op zijn naam staan en bezit een 
schat aan informatie over verbetering van het milieu voor bijen en 
heeft hiervoor een bijenhelpdesk opgezet.  
Hij beveelt iedereen aan deze te bezoeken: www.bijenhelp.nl 
en www.hulpvoorbijen.nl. 
Onderdelen van deze informatie zal hij gebruiken ter 
ondersteuning van zijn verhaal. 
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. vegetatiebeheer, 
akkerranden, waar leven bijen en het bijenhotel. Het zal die 
avond vooral over de bij gaan. In een breder verband zal hij ons 
ook spreken over “hoe landschapsbeheer kan bijdragen aan 
welzijn, gezondheid en biodiversiteit van en voor de bijen”. 
De uiteenzetting begint stipt om 19.30 uur. Om daar tijdig te 
geraken moeten wij rond 18:30 uur vertrekken in Beveren. Wij 
spreken af aan de Carpoolparking aan de Melseledijk 
onmiddellijk aan de oprit van de Expresweg van Kallo - Melsele. 
Voor meer informatie en inschrijving kan u zich best wenden tot 
Willy Devriese 

http://www.bijenhelp.nl
http://www.hulpvoorbijen.nl
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 ZWEEFVLIEGEN 

Zeker het lezen en weten waard: link ons 

toegezonden door Marc Nique 

 
http://www.nu.nl/wetenschap/2143208/honingbijen-nog-actief
-in-november.html 

Er zijn meer dan driehonderd soorten zweefvliegen in ons 

land.De meest algemene is de „snorzweefvlieg‟, die zie je 

bijna het hele jaar door op alllerlei bloemen, bv. de klimop. 

Het volwassen insect is een veelvraat aan nectar- en 

stuifmeel, hun larven echter zijn verwoede bladluizen eters. 

Moeder zweefvlieg deponeerd immers haar eitjes midden in 

een kolonie bladluizen en eenmaal uit het ei  vreten ze zich 

vol met die bladluizen. Op deze manier maken ze zich 

geliefd in de tuinbouw. Nog zoiets, na enkele weken zijn ze 

vruchtbaar en zij zorgen aldus voor een nieuwe luizenetende 

kroost. Wist je dat ze massaal vanuit het zuiden komen 

aangevlogen vanaf begin mei.  Dus degene die je ziet zijn in 

principe overlevende individuen van bij ons en van het jaar 

tevoren en het zijn wijfjes. Bandzweefvliegen blijven het 

langst bij ons als het zonnetje er is en het niet te streng 

vriest. Ze hebben de warmte van de zon nodig omdat ze 

koudloedig zijn en ze zijn dus in de winterperiode een stuk 

trager omdat ze zich niet altijd voldoende kunnen opwarmen 

aan de zon. Er is een boekje op de markt geschreven door 

Menno Reemer  „Zweefvliegen Veldgids‟ en hierin zijn 

zowat alle Belgische soorten beschreven. 

Vrij uit Pasar blz.34 november 2009 

http://www.nu.nl/wetenschap/2143208/honingbijen-nog-actief-in-november.html
http://www.nu.nl/wetenschap/2143208/honingbijen-nog-actief-in-november.html
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DAGBOEK CXIIL 

? 

Zeg nu zelf, als een bijenman ergens een plekje ontdekt met 
als ondertitel: "Het EILAND VAN HONING EN LIEFDE", dan ga je 
toch niet nadenken en moet je er  naar toe. 

De honing had ik al  en stond goed opgeborgen in de voorraadkast. 
Mooie oogst van de voorbije zomer. En mijn liefde zat samen met 
mij in een reeks catalogussen te bladeren. Samen naar dat eilandje 
van honing en liefde, dat stond ons wel aan en maakten ons 
euforisch. Daarom niet gedraald en getelefoneerd . Van zodra wij 
wisten dat er nog plaats was op de vlieger hebben we de  koffers 
van de zolder gehaald. Ben ik gaan kijken naar de bijen en 
gevraagd of alles in orde was en dat  zij het enige dagen zonder mij 
konden stellen. RustIg gezoem klonk vanuit de kasten. Dus 
stemden ze allen in dat hun imker er weer eens op uittrok naar 
verre, meer warmere horizon. En toen het hier hartstikke aan het 
regenen was, koud en winderig, zijn wij, den imker en zijn liefde, 
naar dat honing eilandje gereisd. Ginds midden van de 
Middellandse Zee, Gozo. Maar we konden er niet zonder  dat 
andere maar grotere eiland, Malta, gepasseerd te zijn. Het zou 
trouwens onze uitvalbasis worden voor verder expedities, op dit en 
op het andere eiland. We bezochten prachtige kerken, kathedralen 
groot. Te groot voor de kleine dorpjes waarin zij gebouwd werden. 
Grootse godsvrucht van een klein volk. Met alle pracht en praal van 
vele riddergeneraties. Met al dat moois zouden we bijna het doel 
van onze reis vergeten zijn. Dus op zoek naar de bijen op het 
liefdevolle honingeiland. We vonden er een prachtige mediterane 
natuur. Veel honigstandjes langs de weg. Maar heilaas, driewerf 
heilaas, en tot onze grote teleurstelling, nergens bijenkasten te 
bespeuren. Bij navraag bleek men, nog meer teleurgesteld, niet 
bereid om de "verborgen" standen te tonen. 't Leek wel één groot 
geheim. Of was men verlegen om ze te tonen? We hebben ons dan 
maar beperkt om de honing te proeven. Vooral de wilde tijm en 
distelbloemen honing smaakten ons zeer. We hebben dan maar 
troost gaan zoeken in die wilde natuur, omspoelt door een 
saffierblauwe zee.  
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DAGBOEK CXIIL 

Zwaar opwaaierend stuifzeeën langs de steile kuste van 
Dwejra. We keken door het Azuurblauwe Venster en gingen 
paddestoelen zoeken op Fungus Rock. De zwammen die hier 
groeiden zouden een geneeskundige werking hebben op de 
ingewanden. Zo beweerden toch in die verre tijd de Ridders van 
de Tempelorde. Zij plaatsten er zelf wachten bij, om diefstal te 
voorkomen. Maar die stonden er nu niet meer. Gelukkig maar. 
Helder water en momenten van pure ontspanning wachten ons 
aan de kust van Marsalforn en Xlendi. Gaan zwemmen in de 
Blue Lagoon van Comino zat er wel niet in. Het weer was er wel 
zeer goed en zonnig.De temperaturen deden ons zweten in ons 
truitje.  Maar op 12 december 2009 in zee gaan zwemmen leek 
ons toch wat TE fris. Zelfs hier, in het zuidelijk gedeelte van 
deze grote plas, ter hoogte van midden-Tunisië in het westen, 
en Libië in het zuiden. En ook hier konden we een prachtige 
kathedraal op de machtige citadel bezoeken. Spijtig genoeg 
ontbrak ons de tijd om de grot van Calypso te bezoeken. Je 
weet wel waar die nimf door haar verleidingskunst  Odysseus 
zeven jaren lang kon vasthouden. 

Het was een mooi en goed gevuld verlof. Spijtig genoeg, 
geen bijen gezien. 't Was hier trouwens ook, zogezegd, winter. 
Winter met 18 à 20°C valt nog al mee. 

Toen we terug op onze thuisbasis kamen was het hier 
guur winterweer. -2°C. Brrr. In alle geval ginder heeft men ook 
wel beseft dat het ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

Domus Apis 
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 BIJEN ONZE VADER 

Het Korfje 142 

 In de naam van de koningin, de werkbij en de dar. 

Onze Vader die in de biehalle zijt, geheiligd zij de 

honing, was en koninginnebrei. Uw weer kome, uw wil 

geschiede, geef ons bloemen op aarde en zon aan de 

hemel. Geef ons jaarlijks onze portie honing 

en vergeef ons, als wij overdrijven, gelijk wij vergeven 

aan de overdrijvers en leid onze volken niet tot ziekte of 

moerloosheid maar verlos ons van de varroa 

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

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 
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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, 
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mail: secretariaat.wib@hotmail.com 
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De Jongh Chris, Transvaalstraat 56, 
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 AGENDA   WIB 2010 Januari, februari, maart 

 

                         Huize Steenstraete om 20u.stipt.                              

 

Zie pagina 13 voor een uitvoerige beschrijving 

Vergaderzaal: Gebroeders Van Raemdonckkring 

 Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86  

te 9100 Sint-Niklaas 

Geleide wandelingen e.d.   

HOF ter SAKSEN 

Raadpleeg www.hortus-ter-saksen.be 
Meer dan een bezoek waard. ’s Zondags cafetaria! 

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

rond: de 15de van januari, april,juli en oktober. 

 
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

Op het redactieadres toekomen. 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981. 

http://www.hortus-ter-saksen.be/

