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VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 

 

V.u. en afz. Smet Geert, Droogveldstraat 201, 

2880 Mariekerke (Bornem) 
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Vergeet zeker niet uw lidmaatschap 

2015 te verlengen. Om alle problemen 

te vermijden, doe het dan zo snel 

mogelijk en wacht niet tot het laatste 

moment.  
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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 Imkerbond 
(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 van de redactie van HWB en bij publicatie is bronvermelding noodzakelijk. 
 
UITGEZONDERD: De tekeningen met tekst ” ’t Korfje ”.Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist. 
(adres redactie) 

 

Redactieadres HWB 
Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele 

E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel.03 772 37 16 

v.u. HWB: 
Smet Geert, Droogveldstraat 201, 2880 Mariekerke(Bornem) 

E-mail:  smetgeert@gmail.com  GSM. 0496 59 14 38 

Secretariaat 
Gilles Coolen, Lindenstraat 30, 2070 Zwijndrecht 

E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel. 03 252 58 54 
 

Rekeningnummer WIB : BE41 0680 3531 6010 BIC: 
GKCCBEBB 

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd door 
de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene die de betaling doe. 
 

Informatiecentrum Bijenteelt Kon.V.I.B. 
Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.,Krijgslaan 281-S35  9000 Gent. 
Voor alle informatie bijenteelt en aanverwante onderwerpen 09 264 49 25 

Werkten mee aan dit HWB 
Jos Beyers, Paul Van Steirteghem, Willy Devriese, 

Geert Smet, Guido Van De Putte, Gilles Coolen,Olivier Foubert, Wuytack Alfons   
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Woordje van een bestuurslid. 
 

Beste imkers, sympathisanten, 
 

Een drukke zomer. Zo kunnen we de afgelopen weken beschrijven. Slingeren, 
inpotten, koninginnen kweken of kopen, koninginnen introduceren, 
moederloze volkeren proberen te verenigen. Alles liep wat stroever omwille 
van het gebrek aan tijd. Er zouden toch eens meer dan 24u in een dag 
moeten zitten, maar dit is spijtig genoeg niet haalbaar. 
Kweekprogramma 
Het opgestarte overlarfprogramma was een succes en ik dank dan ook de 
bezielers Marc en Guido van harte hiervoor. Het werd stilaan tijd dat er terug 
goed genetisch materiaal naar onze leden kon gaan onder de vorm van 
larfjes. Zo kan u uw eigen bijenstand ook verrijken. Hoe de uiteindelijke 
koningin ook werd bevrucht, ze heeft een deel de zachtaardige 
eigenschappen mee van het kweekeiland. Tegelijk is de honingopbrengst van 
de moeder goed. Dit programma zal ook in 2015 worden verdergezet. We 
hebben voor u – op voorwaarde dat ze goed de winter doorkomen- een 
aantal carnicalijnen opgezet en tegelijk stellen we onze buckfastimkers ook 
niet teleur. Er vertoeft opnieuw een KI-queen in onze rangen.  
Najaar 
De jongste twee maanden waren traditioneel stil bij uw vereniging. Imkers 
hebben het immers erg druk in de zomermaanden. Dit betekent letterlijk 
stilte voor de storm. In het najaar staan we voor u klaar met een verbeterde 
versie van onze honingkeuring (snellere resultaten; testen lopende honing) – 
een herfstvergadering (9 oktober) waarin we het afgelopen seizoen 
bespreken aangevuld met een actuele thema’s en foto’s en tot slot een 
Ambrosiusvergadering in december waar spijs en drank weerom rijkelijk 
zullen vloeien. Laat ons niet vergeten dat we in Beveren aanwezig zijn op de 
oogstfeesten op zondag 28 september. Iedereen welkom. 
Tegelijk werken onze bestuursleden in het najaar hard om een programma 
vast te leggen voor 2015. Er zal wellicht opnieuw een ‘zondag’vergadering 
tussenzitten om toch een interessante spreker tot hier te krijgen. 
Niet vergeten ! de vernieuwing van de lidgelden. In tegenstelling tot de 
meeste sportclubs houden we onze prijs vast op 30 EUR. In ruil krijgt u het 
Waasse bieke (4x) en het maandblad van de Konvib (11x). Meer details p.13 
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Ik  had  een  droom  ! 
    
 Ik droomde dat ik een dar was. Met enige moeite door de bewakers, raakte 
ik moeizaam binnen in een bijenkast. Ik maakte een praatje met enkele 
werksterbijen, en vroeg aan hen, is uw werkoor niet te zwaar, krijgt u 
voldoende hulp, komt er nog wat nectar binnen, hebt u nog voldoende 
voorraad boven, hebt u niet te veel last van de varoamijt, hebt u niet te veel 
last van de ontsmettingsstoffen, enz. Daarna ging ik op zoek naar de koningin 
en na een tijdje zoeken vond ik haar aan de rand van haar broednest en hield 
met haar ook een praatje, over haar ouderdom, of ze nog voldoende eitjes in 
voorraad had, of ze voldoende verzorgd wordt, of ze niet te veel last had van 
de luchtvervuiling, de sproeistoffen in de nectar, hinder van den imker die 
haar veel te veel stoort bij het nazien en het afroven van de honing, zijn de 
raten nog in goede staat enz. 
   Na dit bezoek kende ik de toestand van dit volk en kon ik met gerust 
gemoed terug naar de uitgang zoeken; Ik wenste de koningin nog een goede 
en zachte winter toe. 
   Zachtjes werd ik naar de uitgang geduwd met de wens dat ik volgende keer 
wel eens mocht bellen zodat ze alles wat op voorhand wat in orde kunnen 
brengen. 
   Gelukkig lag ik nog altijd op de plaats vanwaar  ik vertrokken was, en wist 
nu dat ik rustig de winter in kan gaan tot het volgende voorjaar.        
                         Fons    
 

Het woordje van de Vice Voorzitter. 
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Dag beste leden  van de WIB. 
Het einde van het seizoen nadert. Het einde van het jaar voor ons, maar een 
nieuw jaar voor de schoolgaande jeugd. Voor onze bijen is het een einde van 
een actief en vrij kort bijenjaar. De maand augustus is terwijl ik dit schrijf al 
halfweg. Een natte maand, dagen aan een stuk regen, net herfstweer maar 
met aangename temperatuur. De bijen zijn klaar om de winter in te gaan. 
Eten hebben ze voldoende, heel rustig beetje bij beetje hebben ze hun 
voorraad kunnen wegsteken, op de plaats die zij verkiezen. De nodige 
behandelingen zijn gebeurd, Waarbij nu enkel de schuif als controle dient. De 
rust keert weer in de kast. Als alles goed is, en geen onnodige gasten 
terugvindt op de varroaschuif, is er geen stress meer voor onze beestjes tot 
na de winter. Ik heb in mijn vorig artikel geschreven dat ik met twee erg 
steeklustige bijen kasten zat. Dat euvel is ondertussen volledig verdwenen. 
Het is te zeggen, de oude generatie bijen zitten er nog in. Want ik heb 
gewacht met verenigen tot laat in het jaar. Voor elk van die twee kasten heb 
ik de oude koningin eraf gehaald en met wat bijen en eten op een zes ramer 
geplaatst. De oude bijenkast heeft een jonge nieuwe leggende koningin 
gekregen. Na enige weken was het resultaat heel bevredigend, praktisch 
geen steek duivels, geen achtervolgingen. Een hele ommekeer, wat nieuw 
bloed allemaal niet teweeg brengt. De oude steeklustige koningin breidt haar 
volk in de zes ramer goed uit met lustige duivels die weten waar hun angel 
zit. Na het verengingen van de zes ramer met de nieuwe koningin, Zal de 
oude koningin prijken op een stukje isomo, voor een nieuw kadertje voor op 
een infostand, want het vorige ben ik zoek. Uitgeleend en nooit 
teruggekregen. Enfin, pech, maar dit geeft de gelegenheid om een nieuwe te 
maken die mooier is dan de vorige. Verder rest ons de komende maanden 
onze schoolgaande jeugd wat ruggensteun te geven. Actief en enthousiast 
onze bond te helpen, en ik ieder van jullie eens op een vergadering of ander 
activiteit aangaande de bijen te mogen begroeten. Ik verwacht echter ook 
dat jullie op tijd jullie bijdrage voor de lidgelden verzorgen. Hopelijk hebben 
jullie een fijn bijenjaar achter de rug, en dat ook voor jullie bijen de 
welverdiende rust mag wederkeren, klaar om in het nieuwe jaar heel sterk 
van start kunnen gaan.   Een fijne groet aan allen, 
De secretaris. 
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Pesticiden verstoren seksuele ontwikkeling bij jongeren 

Blootstelling aan relatief lage pesticideconcentraties kan een significante 
invloed hebben op de hormoonniveaus en de mate van seksuele 
ontwikkeling bij 14- tot 15-jarige adolescenten. Dat blijkt uit een studie die 
de VUB uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid. 
Het team van dokter Kim Croes kreeg via de medische onderzoeken van het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) toegang tot gegevens over de 
hormonale ontwikkeling van 14- tot 15-jarige Vlaamse jongeren. Het gaat om 
de ontwikkeling van geslachtshormonen als testosteron of oestradiol, maar 
ook van borsten, schaamhaar en genitaliën. Het team legde gegevens van 
600 jongeren naast metingen van de concentraties van bepaalde pesticiden 
in hun lichaam. 
Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat pesticiden als DDE of HCB, die al 
sinds 1974 verboden zijn, nog steeds aanwezig zijn in Vlaamse jongeren. ‘Dat 
komt omdat deze stoffen nog vrijkomen in bodems en rivieren’, zegt Kim 
Croes, die de mensen afraadt zelf gevangen riviervis of eieren van eigen 
kippen op potentieel vervuilde bodems te eten. 
Uit de studie blijkt dat zowel de verboden stoffen als enkele pesticiden die 
vandaag nog gebruikt worden, de hormonale werking bij de jongeren 
verstoren. HCB en DDE versnellen de seksuele ontwikkeling bij jongens, 
terwijl deze bij meisjes vertraagd wordt. Organofosfaat heeft bij beide 
geslachten een vertragende werking. Deze groep pesticiden wordt vandaag 
nog in de professionele groenten- en fruitteelt gebruikt, maar zit ook in 
bepaalde insecticiden die verkocht worden aan particulieren. Het 
afbraakproduct para-dichlorofenol, aanwezig in mottenballen, toiletblokjes 
en luchtverfrissers, beïnvloedt dan weer de schildklierhormonen. 
‘Gelukkig wordt het gebruik van dit product in nieuwe EU-wetgeving vanaf 
juni 2015 beperkt tot 1 procent, maar het lijkt ons veiliger deze stof volledig 
te vermijden’, aldus dr. Kroes. 
 Bron Belga. 
 
Bedenking: Het zijn dus niet alleen onze bijen die bedreigd zijn, maar ook het 
menselijk ras. Paul 
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Daar zorgen 200.000 bijen voor honing. Imkeren in de stad is in. Ook in de 
culturele sector. Het dak van de Arenbergschouwburg kreeg al enkele tien-
duizenden bijen, nu is de Opera aan de beurt. ‘Ik zag het wel zitten, maar het 
stond niet op nummer één van mijn prioriteitenlijst’, zegt Aviel Cahn, de 
Zwitserse intendant van Opera Vlaanderen. ‘Maar chef-kok Seppe Nobels 
van restaurant Graanmarkt 13 bleef aandringen. Hij had het idee gehaald bij 
de opera van Parijs. En geef toe, de culinaire ideeën die uit Parijs komen, zijn 
niet de slechtste. Bovendien is honing goed voor de stem van de zangers’, 
lacht Cahn. Cahn erkent dat het verhaal ook een ecologische kant heeft. ‘Het 
is een positief, maatschappelijk project. Hopelijk dragen we er een steentje 
toe bij dat het beter gaat met de bijen. ‘Ik ben blij dat de Opera ons idee 
wilde omarmen’, zegt stadsimker Rik Janssens. ‘Stadshoning hangt samen 
met cultuur, een wereldstad, een grote metropool. Ja, er mag wat 
chauvinisme bij’, knipoogt hij. Rik Janssens stelt omwonenden onmiddellijk 
gerust: ‘Bijen worden niet aangetrokken door voedsel of drank en vormen 
geen gevaar voor de mens. Ze prikken wel, maar alleen als je ze in het nauw 
drijft of doet schrikken.’ Voor chef-kok Nobels is de honing en alles wat 
daarbij hoort meer geworden dan een product in de keuken. Hij is zelf imker 
geworden en richtte met Rik Janssens het bedrijf Amielo op, dat lezingen 
geeft, workshops organiseert en op zoek is naar plaatsen om bijenkasten te 
plaatsen. door Johan Van Baelen | Bron: DS 

Bedenkingen: Het enthousiasme ten overstaan van de bijen en het 
bijenhouden in de stad bv.Brussel, is een uiting van de interesse door de 
burgers. Terzelfde tijd heeft de voorzitter van de vereniging van Louvain La 
Neuve, de heer Flahaut, voorzitter van de kamer, mogen ontvangen. Dus 
zelfs de politiek heeft interesse in de bijenwereld. ’t Is hartverwarmend dat 
zelfs in Parijs iedereen de Luxemburgse tuinen, niet ver van de Franse 
senaat, kent.  Bijenstanden in alle parken en tuinen  van een stad! Wat met 
de afstand-regels? Indien die niet gerespecteerd worden, wat als de 
verzekeraars weigeren tussen te komen bij een ongeval met bijen? Eveneens 
is er een probleem  met de vele bijenstanden in Brussel. Zijn er niet teveel 
bijenvolken op die oppervlakte en is er daardoor niet genoeg aanbod voor 
die bijen. Wat geldt voor het aantal bijen in vrije natuur, telt evenzeer voor 
het bijenhouden in een stedelijke omgeving. Paul Van Steirteghem 

 

 5 

Imkeren in de stad is in. 
 



 

HWB 161 

Wase imkerbond 
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse imkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond 

 
 

 

 

 

 
 

Publicatie op 28 augustus 2014 door New door NewsPlanete France en vrij 
vertaald.  
Beschermingsmaatregelen voor de bijen die de autoriteiten van Frankrijk 
en Amerika aangenomen hebben. 
20 juni ll.kondigde de VS president Barack Obama aan een task force op te 
richten door middel van een nieuw dekreet, om een oplossing te vinden voor 
de bescherming van de bijen. Gelijkaardige programma’s zijn er uitgewerkt in 
Frankrijk en andere Europese staten. 
In de VSA betreft het niet alleen de bijen maar ook de vlinders, 
tweevleugelige insecten en de schildvleugeligen. 
Volgens studies is het gebruik van pesticiden de voornaamste oorzaak van de 
sterfte van de bestuivers. 
Door deze omstandigheden heeft het Witte Huis maatregelen genomen ter 
de bescherming van de bestuivers en dit voor 180 dagen. 
Het betreft een verbod voor 3 pesticiden die schadelijk zijn voor de 
bestuivers nl. clothianidine, imidacpolrid   en thiamethoxame. 
In Frankrijk zijn deze drie pesticiden reeds verboden sinds de 1ste juli 2013 en 
dit voor2 jaar.  
In Frankrijk kan men een tendens waarnemen die gunstig gestemd is 
tegenover de stadsimkers. Zie vooral de installatie van bijenkasten bij 
bedrijven en op openbare gebouwen. Dit gaat gepaard met een programma 
voor de vorming van mensen, jongeren en ouderen, ten overstaande van de 
bestuivers en vooral de imkerwereld. 
Men merkt ook op dat het de monocultuur is en het ontbreken van een 
divers aandeel van planten en bloemen en dat dit samengaat met het 
veelvuldige gebruik van pesticiden en meststoffen, dit een effect zal hebben 
op het voedselcircuit en er alzo een ontregeling zal optreden van ons 
ecosysteem.    
De infecties bij de bijen is ook veroorzaakt door deze monocultuur en het 
gebruik van pesticiden en meststoffen. Daardoor krijgen andere parasieten 
vat op de bijen evenals de Aziatische roofwespen, die zo gemakkelijker 
toegang krijgen tot de bijenkasten, omdat er geen goede verdediging meer is 
aan de ingang van de kasten door de verzwakte kolonies. 
Paul Van Steirteghem 
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Daar stond ik dan, aan de andere kant van de wereld in het midden van 
Brooklyn, New York. Veel te vroeg aangekomen en afgeleid door het 
prachtige uitzicht op de skyline van New York begon ik mijn zoektocht naar 
enkele bijenkasten en het duurde niet lang vooraleer ik ze gevonden had. 
Kleurrijk versierd stonden twee volken te pronken op een verhoogd deeltje 
van het dak. Oh ja, het was geen gewoon dak maar een ‘rooftop farm’ 
waarop een gevarieerd palet aan groenten en bloemen werd gekweekt.  
 
De dag ervoor bezocht ik een opendeur van een van de vele rooftop 
boerderijen en kocht ik een potje lokaal geproduceerde honing bij een van 
de imkers. We raakte aan de praat en hij nodigde me uit om de volgende dag 
een cursusles bij te wonen. Niet goed wetende wat me te wachten stond 
trok ik de volgende ochtend door een achterstallige buurt tot ik aan een 
oude industriesite aankwam. Ik pakte de lift naar de negende verdieping en 
daar stond ik dan. 
 
Tijdens de kennismaking hoorde ik plots ‘Spreek jij dan Nederlands?”. Even 
geschrokken antwoorde ik volmondig “yes, euh, ja”. Een geëmigreerde 
Nederlandse herkende meteen mijn dialect en de toon was gezet voor een 
aangename ochtend. Eerst stond er een korte theorieles op de agenda over, 
wat anders, de varroamijt. Op de begane grond, op een dak, in België of in 
New York, varroa is allomtegenwoordig en de bestrijdingstechnieken –en 
middelen zijn in grote lijnen dezelfde. Bij ons word de nadruk gelegd om 
doorheen de jaren verschillende bestrijdingsmethodes te gebruiken om zo 
resistentie te vermijden maar tijdens de les verscheen een grafiekje met de 
verhoogde resistentie per generatie varroamijt waaruit bleek dat na enkele 
generaties in eenzelfde jaar al resistentie kan optreden. Variëren tijdens het 
jaar is dus de boodschap. 
 
De theorie werd in praktijk omgezet en er werden varroamonsters genomen 
door middel van de ‘sugar shake ‘ test. De kast was goed bevolkt en een 
raam met bijen voldeed gemakkelijk om een halve bokaal met bijen te vullen.  
Omdat de kast al voor de derde keer een moerwisseling had ondergaan en er  
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dus geen broed aanwezig was werd er geen varroa gevonden. De 
koninginnen daarentegen werd bijzonder snel opgemerkt door haar felgele 
achterlijf. Zo zou het toch altijd moeten zijn, toch? Gericht zoeken naar 
varroa terwijl de koninginnen smeekt om gevonden te worden. Waarom zien 
alle koninginnen er zo niet uit, dacht ik? Achteraf bleek het felgele achterlijf 
een kenmerk te zijn van een Italiaanse moer.  
 
Ik vroeg hen naar de verschillen tussen het bijenhouden op de begane grond 
en het bijenhouden op een dak. Door het gebrek aan ruimte en de grote 
hoeveelheid mensen hebben we hier in New York eigenlijk geen andere 
optie, klonk het. Het moeilijkste aan rooftop bijenhouden is een goede plaats 
vinden uit de wind en dat is geen eenvoudige klus op z’n grote hoogte. De 
voorbije winters zijn streng geweest en boven op een dak is er geen enkele 
vorm van beschutting. Bovendien vraag je jezelf wel eens af waar de bijen 
het nodige voedsel vinden in zo een verstedelijkte omgeving maar dankzij 
enkele grote parken en vele kleine tuintjes slagen de bijen er toch steeds in 
voldoende stuifmeel te halen. Het is haast niet te geloven dat een 
miljoenenstad, waar je de ene wolkenkrabber na de andere tegenkomt, 
voldoende stuifmeel en nectar voor de bijen kan aanbieden. De opmerkelijk 
bloemrijke perken boordevol Echinacea, Veronicastrum en Liatris doen 
ongetwijfeld hun duit in het zakje. Hiervan kunnen wij en onze overheden 
nog iets leren. 
 
Leer door op reis te gaan. Zowel voor beginnende als gevorderde imkers is 
het delen van je passie, kennis en ervaring op die manier een absolute 
verrijking. Wanneer je dan een prachtige skyline als extraatje er bovenop 
krijgt kan je alleen maar gelukkig zijn.  
 

Bij deze zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken mijn begeleider 
Geert Smet te bedanken voor zijn onvermoeibare inzet om mij en talloze 
andere jonge imkers op te leiden. 
 

Olivier Foubert 
Vers gestart imker 
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De felgele koningin 

De ‘rooftop’ boerderij 

 

De sugar shake tijdens de praktijkles 
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Zomer, 

Zomerzon 
Schitterend aan de wolkeloze hemel. 

Staalblauwe lucht. 
Morgend rood. 

Dreigende luchten. 
Flitsend licht aan de hemel. 

Hemelsluizen gaan open. 
Frisse wind uit het noorden. 

Druppels blinken aan grassprieten. 
De avond verzinkt in rood. 

De nacht brengt koelte. 
s’ Morgends vroeg, 

het gezang van de vogels, 
het gekoer van de duiven. 

Bloemen schitteren. 
Tijd gaat voorbij. 

Dagen korten. 
Nachten lengen. 
Straks ijle mist, 

die de velden en bomen omarmt. 
Voorbij die zomer. 

 
Beelover Zomer 2014 
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Schoonmaken van koninginneroosters (Georges Smet)  
Stap 1 : we laten alles uitlekken door de bijen zodat het proper maken 
zonder honing kan starten 
Stap 2 :  schraap met een plamuurmes alle overtollige was af 
Tussenstap : koop uw staalwol (voldoende grof) - neem een grote vod (oude 
T-shirt of zo)  - Neem een kruiwagen. Doe er een metalen bak  die de grootte 
heeft van uw rooster- hier doe je over de volledige breedte een dikke plank 
in waar de was kan terechtkomen. Als je dit niet kan vinden - op zoek in het 
containerpark of op rommelmarkten 
Stap 4 : uitbranden tussen roosters  - niet te hete vlam  - de was smelt en 
loopt in de bak 
Stap 5 : je gaat eerst met de T-shirt over de rooster wrijven - je keert de 
rooster om : je neemt de staalwol en wrijft eveneens over de rooster - deze 
krijgt terug mooie metaalkleur - met de staalwol over de ander kant (tot de 
rooster terug blinkt als nieuw) 
Klaar is kees 
Stap 8 : je gaat uiteindelijk de plank met de resten was en staalwol in de 
zonnewassmelter leggen en hierdoor de was uit ventileren. 

Gewicht van de kasten  
Een van de moeilijkste elementen om uit te leggen aan aspirant-imkers. 
Hoeveel moet een kast wegen als ze de winter ingaat. In de literatuur (op 
aanvraag verkrijgbaar) is enkel op formaat Segeberger  een voorbeeld : 
Gewicht begin september  Buckfast 1 romp: 28 kg Carnica 1 romp: 27 kg 
Buckfast 2 rompen: 37 kg Carnica 2 rompen: 35 kg 
Min.gewicht in de lente (maart/april)  : 1 romp: 17 kg   -- 2 rompen: 23kg 
Nu nog een weegschaal vinden waar je de bakken op kan plaatsen…. 
Met 12 kilogram voedsel op Simplex (6 goedgevulde ramen) komen ze in 
normale omstandigheden toe, dus kan je de controle doen door alle ramen 
even te controleren (let wel op temp.). Indien ze teveel hebben (bijv. 11 
gevulde ramen als tweede romp) kan je opteren om 1 (LET WEL 1) raam 
centraal eruit te nemen en te vervangen door een lege opgewerkte raam. 
Hierdoor kan je Queen ergens terecht als er elders plaatsgebrek is.  
Geert Smet 
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Einde bijenseizoen: wat te doen? 
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Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het 
Waasse Bieke EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen 
trouwe leden kunnen van deze mogelijkheid genieten. 
’ t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift over 
de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet minder 
dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die 
begaan zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek. 
Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Dus totaal: €36.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 
In deze economische slechte tijden bespaart U hiermee €1.50 
Voor Nederlandse abonnees is het €30, + €5, verzendingkosten. 
  
LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor  
’t Groene Waasland blijft €6,00 De vermindering wordt deels gedragen door 
de WIB en door ’t Groene Waasland. 
Met dit Combi-abonnement blijf je optimaal en goedkoop op de hoogte over 
je hobby, de prachtige natuur en de milieuproblematiek van bij ons. 
Lid voordelen zijn: Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B., Verzekering. 
Vrije toegang tot alle vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info 
Het Waasse Bieke, gebruik slinger, overlarfprogramma, info per mail, … 
Als bijlid betaalt u €10,00 en u ontvangt alleen HWB 
Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer: 

BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB 
over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2015 

+geboortejaar in de mededeling, als je dat nog niet doorgegeven hebt. 
Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet kenbaar hebben 
gemaakt aan de WIB vragen wij dringend dit te doen voor een snelle 
communicatie indien nodig. 
Dus zo snel mogelijk uw lidgeld voldoen, zodat onze secretaris nog voor het 
einde van het jaar  de ledenlijsten kan doorsturen naar de secretaris van de 
Vlaams Imkersbond. Zij zullen u dankbaar zijn 
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Verlenging van uw lidmaatschap bij de WIB 
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Te uwer informatie. 
  
Ondertussen worden 2 lotnummers Nectapoll verdacht van te hoog HMF-
gehalte te hebben, nl. 

o Nektapoll  

 Fabrikant: Hammann Gmbh, 67454 Hassloch, 

Duitsland  

 Lotnummers: 14020 (Man.date 01 14) en 14023 

(Man.date 01 14)  

 Ingevoerd in België door Bijenhof, Moravie 5, 8501 

Bissegem en Honingraat, Schrijberg 165A, 9111 

Sint-Niklaas   

  
Geef deze info door aan alle leden, vooral aan diegenen die geen e-mail 
kunnen ontvangen 
 
Vriendelijke groeten 
  
Paul Jacobs 
A.V.I. verantwoordelijke bijengezondheid  
Jan Tasselaan 17 
2960 Brecht. 
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Waarschuwing 
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De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Epilobee, het 
pilootbewakingsproject van de bijensterfte dat in 2012 van start ging, 
niet zal verder gezet worden in 2014-2015. De Commissie wenst, in 
samenwerking met het Europees referentielaboratorium voor de 
bijengezondheid ANSES, een nieuw project uit te werken waarin ook 
de mogelijke invloed van chemische contaminanten zoals insecticiden, 
fungiciden, e.d. zou bestudeerd worden.  
Het ontwikkelen en opstarten van dergelijk project zal echter tijd in 
beslag nemen, zeker gezien de nog steeds beperkte wetenschappelijke 
kennis op dit terrein. De Commissie hoopt in het najaar van 2015 van 
start te kunnen gaan met dit hertekend programma, dat opnieuw op 
Europese schaal zou uitgevoerd worden. 
Gezien deze beslissing, heeft het FAVV beslist om ook op Belgisch 
niveau het Epilobee-project tijdelijk stop te zetten. De laatste 
bezoekreeks van het project 2013-2014 loopt momenteel ten eind en 
steeds meer blijkt dat ook de sector vragende partij is om het 
onderzoek naar de mogelijke invloed van chemische contaminanten 
mee in het project op te nemen. Het FAVV schaart zich in deze dus 
achter het voorstel van de Europese Commissie en wenst zich te 
engageren om ook op Belgisch niveau een hertekend Epilobee-project 
uit te werken. Dit zal eveneens de nodige tijd en het nodige budget 
vragen. Er komt dan ook geen Epilobee 2014-2015 project, maar deze 
tijd zal besteed worden aan het mee ontwikkelen van de volgende fase 
van het programma. Deze ontwikkeling zal op Europees niveau geleid 
worden door het EU referentielaboratorium ANSES. Op Belgisch 
niveau zullen onze eigen experten nauw betrokken worden bij de 
uittekening van dit project. 
Het FAVV wenst hierbij nogmaals alle betrokkenen bij de eerste 2 
jaargangen van Epilobee te bedanken voor de positieve medewerking 
en zal ten gepaste tijde communiceren over de verdere evolutie van 
het project.  
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Einde Epilobee  
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Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee 
sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de bestuivers 
saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes. 
‘De ene suiker is de andere niet’, stelt bijenonderzoeker Gene Robinson van 
de University of Illinois (VS). Omdat de basiscomponenten van de suikers in 
stroop, suikerklontjes, nectar of honing vrijwel altijd glucose, fructose of 
sucrose zijn, dachten wetenschappers tot nu toe dat het niet uitmaakt of 
dieren ze als stroop of suikerklontje binnenkrijgen. ‘Maar het lijkt nu echt 
bewezen dat suikers in stroopvorm toch anders inwerken op het lichaam dan 
klontjes.’ 
Robinson, directeur van ‘s werelds meest uitgebreide bijen lab, publiceerde 
deze maand in Nature zijn verrassende observatie dat fructosesiroop – in 
wetenschappelijke termen: high fructose maisstroop – de natuurlijke groei 
en ontwikkeling van honingbijen stilzet. ‘We hebben aangetoond dat 
honderden van de bijengenen niet in hun volwassen stand schieten. Die 
genen zijn waarschijnlijk betrokken bij de bijenverdwijnziekte.’ 
Specifiek betreft het genen die zowel hersenprocessen en als het 
immuunsysteem aansturen. Bij bijen die honing eten, worden die genen wel 
actief, bij siroopeters niet. Eerder bewezen andere bijenonderzoekers dat de 
immuungenen er onder andere voor zorgen dat bijen in staat zijn de 
pesticiden op de Amerikaanse akkers af te breken. Bijen die geen honing 
maar fructosesiroop krijgen, vliegen op hun zoektocht naar nectar in de 
bespoten landbouwvelden dus een gewisse dood tegemoet. Niet alleen zijn 
pesticiden giftig voor die bijen, ook zijn ze veel vatbaarder voor de 
varraomijt. 
Goedkoper dan honing 
Amerikaanse imkers geven bijen in de bijenkorf vaak fructosesiroop in plaats 
van honing te eten, hoofdzakelijk uit economische overwegingen. De 
samenstelling van de siroop is nagenoeg identiek aan die van honing, maar 
stroop smaakt zoeter, vloeit makkelijker en kost minder. Eerder onderzoek 
toonde aan dat korfbijen gemiddeld ongeveer even oud worden. Maar nu de 
honingbij, die in de Amerikaanse landbouw jaarlijks vijftien miljard dollar 
genereert, massaal uitsterft, wordt die bevinding heroverwogen. 
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De ene suiker is de andere niet 
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‘We besloten te kijken naar de genen in het vetlichaampje’, aldus Robinson. 
Het vetlichaampje van de honingbij is een eivormig orgaan dat min of meer 
dezelfde functie heeft als de lever en het vetweefsel bij mensen. De 
onderzoekers ontdekten dat er een verband bestaat tussen het eten van 
honing en de geschiktheid om uit te vliegen. Voordat bijen uitvliegen, en ze 
dus nog werk verrichten in de korf, schakelen ze over van een eiwitrijk 
stuifmeeldieet naar een suikerrijk eetpatroon. Ook verbranden ze dan 
ongeveer vijftig procent van hun vetten. Als ze uitvliegen, hebben ze niet 
meer de reserves die ze als larf hadden en moeten ze zich dus voortdurend 
zien te voeden. 
Robinson onderzocht eerder al hoe prikkels en genenactiviteit elkaar 
beïnvloeden. Daarmee gaf hij het debat een nieuwe wending. Hij ontdekte 
onder andere welke genen de werkverdeling bij de honinginsecten bepalen 
en hoe hun hersencellen zich genetisch aanpassen aan nieuwe informatie. 
Ook bewees hij dat elke bij een eigen persoonlijkheid heeft. 
Vetzucht 
Robinsons ontdekkingen zetten de sociologie, gedragsleer en psychologie in 
rep en roer. ‘Ik ben natuurlijk geen medicus of diëtist’, zegt hij, ‘maar volgens 
mij is er een parallel tussen de bijenverdwijnziekte en ‘onze’ 
vetzuchtepidemie.’ In de Verenigde Staten is fructosesiroop immers in 
opspraak gekomen als mogelijk veroorzaker van de vetzuchtepidemie. 
Amerikanen zijn de laatste decennia overgegaan van een gemiddelde 
consumptie van nul tot ruim 25 kilogram per jaar. De siroop zit onder andere 
in frisdranken en cookies. De stroop, waarvan de productieformule uiterst 
geheim is, smaakt zoeter dan suiker. Het enige verschil tussen siroop en 
kristalsuiker is dat de suikers in kristalsuiker zogeheten disachariden vormen, 
terwijl ze in de siroop vrij voorkomen. Voorts is de samenstelling identiek. 
 Bij zoogdieren zoals ratten is aangetoond dat ze van de siroop vetzucht 
krijgen. Levensmiddelenfabrikanten, artsen en diëtisten zijn in een verhit 
debat verwikkeld: ligt de siroop nu wel of niet aan de basis van de 
vetzuchtepidemie? ‘Het lichaam van de honingbij blijkt in ieder geval uiterst 
gevoelig voor het verschil tussen de siroop en honing – zelfs als de 
verhouding tussen fructose en glucose identiek is.’ 
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De ene suiker is de andere niet -vervolg 
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Hier nog interessante artikels en links over:  

Obese bijen gevoed met suikersiroop 
http://eoswetenschap.eu/artikel/obese-bijen 

Suikerprijs 
 
De suikerprijs is 17,51% gezakt vanaf 1 augustus 2014. 
Men verwacht nog een prijsdaling op 1 oktober 2014. 
  
    voordien: kristalsuiker van Tienen K2:  820 €/ 1000 kg (0.82/kg) 
    na 1/8/14: kristalsuiker van Tienen K2: 676 €/ 1000 kg (0.68/kg) 
    ( bij Comptoir Sucrier) Wel enkel voor diegene met handelsregister 

 

Hive Alive 
 
Voor wie het gemist moest hebben of het gewoon nog eens wil bekijken is er 
onderstaande link. Je moet wel eerst afrekenen met enkele pop-ups ;) 
 
http://www.alluc.to/tv-shows/watch-hive-alive-online/4413001.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor wie graag veel informatie rond bijen en het beheer ervan heeft :  
Interessante website 
 https://buckfastimker.wordpress.com/tag/beehive-clean/ 
 
 
Een kortfilm Een Franse imker belicht zijn hobby.  
Zeker zien! Wel in de taal van Molière. 
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/un-apiculteur-amoureux-de-
ses-abeilles 
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Op uitnodiging van een goede Duitse vriend zijn we in de voorbije 
oogstmaand gaan wandelen in Homberg an der Ohm. Toen we het kleine 
stadje midden-Duitsland binnen reden. Driehonderd en achtennegentig 
kilometer van deur tot deur volgens de pc. Viel me al direct hun toeristen 
slogan op « Ohm sweet Ohm ». Fijn en toepasselijk gevonden. De Ohm is een  
kleine (propere) rivier waarvan de bronnen terug te vinden zijn in de 
omgeving van de Vogelsberg en uitmondt in de Lahn. Maar ik wil hier geen 
Aardrijkskundeles geven. Wel vertellen welk een mooie wandeling mijn 
gezelschap en ikzelf maakten. Onze gastheer had onder anderen de 
« Schächerbachtour «  uitgekozen om te beginnen. Deze wandeling is 
uitgeroepen in Duitsland als één van de mooiste. Slechts 9 km lang. Maar ‘t 
was dan ook een opwarmerke voor de volgende dagen. Deze toer zou ons 
langs verschillende watermolens brengen. Hernmühle, Pletschmühle enz, 
enz. Eindigen deden we nabij de Hainmühle. Maar zo ver zijn we nog niet. 
Toen we ongeveer halfweg waren wandelden we over een hoogvlakte. Met 
een  wijds panoramisch uitzicht op de omgeving. En toen deed mijn 
gezelschap en ikzelf DE ontdekking. Ergens verscholen in een stukje 
halfmoeras stond keurig en heel mooi verdoken tussen hoog opgeschoten 
riet een voorbeeld van een open vrijstaande bijenstand. Het gezelschap bleef 
op veilige afstand toekijken. Ik waagde mij voorzichtig naar de kasten toe, 
Langstroth notabene, en … deze bijen lieten zich niet van de wijs brengen en 
trokken zich van de nieuwsgierige indringer niets aan.Zij bleven hun werk 
doen. Halen en nog eens halen. Zwaar beladen dicht bij de grondzij keerden 
zij terug. Ze droegen allen een mooi stuifmeelbroekje. Zoek maar eens in 
jullie notities waarvoor de kleur ‘grijsgroen’ voor staat. Toen we terug het 
bos induikelden, kwam de eigenaar-imker heel verontrust ons tegemoet 
gefietst. Hoe had die ons gezien ? Ik kon hem gerust stellen en nu is hij ook in 
het bezit van een Wase Bond zelfklever    
ZONDER BIJEN GAAT HET NIET          
 Domus Apis 
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Dagboek CLXI 
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Een link doorgezonden door Ghislain De Roeck in het Duits. 

 

De pseudo-scorpioen aan ‘t werk om de varroa te bestrijden. 
http://www.youtube.com/watch?v=qkdrRuWmbm4 
Ik denk dat het niet efficient is en niet veel zal opbrengen ... 

Ghislain De Roeck. 

 
Gratis steekkaarten / bijenkast op internet: Hivetracks heeft een online 
applicatie ontwikkeld, www.hivetracks.com, voor het beheer van 
bijenstanden. De basisversie is gratis, terwijl voor de plusversie een bedrag 
gevraagd wordt van 60 US dollars per jaar. 
Met de basisversie is het mogelijk een aantal bijenstanden te definiëren, die 
dan worden weergegeven op Google Maps, met rond iedere bijenstand drie 
cirkels met een respectievelijke straal van 1, 2 en 3 mijlen. 
 

 

’T KORFJE 161 
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Wuytack Alfons, Puchelstraat 24 
9120 Vrasene Vice Voorzitter 

Mail: fons.wuytack@telenet.be 
Tel: 03/ 775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30 
2070 Zwijndrecht Secretaris WIB 

Mail: secretariaat.wib@hotmail.com 
Tel:  03/ 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 
9120 Beveren Waas 
Verantw. Bijenstand Hof Ter Saksen, Afgev. 
WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid KOIV 

Mail: Willy.devriese1@gmail.com 
 
Tel:  03/755 15 65 

 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56 
2600 Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

Mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 
 
Tel : 03/ 230 26 38  

Nicque Marc, Iepenstraat 92 
9100 Sint-Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2

de
 verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 
Voordrachten en cursussen 

Mail: marc.nicque@telenet.be 
 
Tel:  03/ 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18 
9160 Eksaarde 
Bestuurslid, Verantw. Bijenflora, 
Microscopisch onderzoek bijen 

Mail: guido.vandeputte@telenet.be 
 
Tel : 09/ 346 75 95 

 

Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19 
9111 Belsele 
Vervanger Afgev. Stramin. Webmaster WIB, 
Hoofdredacteur HWB, Penningmeester WIB 

Mail : admin@waseimkersbond.be 
Tel : 03/ 772 37 16 

 

Smet Geert, Droogveldstraat 201 
2880 Mariekerke (Bornem) 
Bestuurslid, vorming, V.U. HWB 

Mail: smetgeert@gmail.com 
Tel: 0496 59 14 38 

 

Foubert Olivier, Kuildamstraat 47 
9100 Sint-Niklaas Bestuurslid 

Mail: olivierfoubert@hotmail.com 
Tel: 0474 54 88 11 

 

Medewerkers 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis 
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 0477 76 87 58 
Tim Van Erck, Hoge Bokstraat 232, 9111 Belsele, timve@hotmail.com 
Afgevaardigde voor de WIB bij Stramin. 

BESTUUR WIB 

mailto:fons.wuytack@telenet.be
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Huize Steenstraete om 20.00u stipt 

 
Op 28 september welkom op de oogstfeesten in Hof ter Saksen . Locatie: in 
de boomgaard, vanaf 14 uur tot 18 uur. Zie vorig HWB160 blz.11 
Op 9 oktober houden we een herfstvergadering waar u met alle vragen 
terecht kan 
November 13: honingkeuring, een verbeterde formule. 
 
………..    December: Ambrosiusviering, bij afwijking zal u datum en plaats 
later per mail of op de eerstvolgende vergadering meegedeeld worden. 

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 
 

Agenda   WIB 2014   okt. - nov.- dec. 
 

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

