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Bijenspreuken

Het klinkt alsof je met een slaapmuts in een bijenkorf slaat.
 Het klinkt dof, slecht of vals.

Dat gaat erin  als suiker en honing.
 Dat smaakt zo lekker dat het vanzelf binnenglijdt.

Dat kan een bij wel op.
 Gezegde wanneer er een kleinigheid opgediend wordt.

Bron: Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen”  van P. Adriaensen
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Groetjes, het bestuur

In een razendsnel tempo worden 
nieuwe plantencultivars op de markt 
gebracht waardoor het assortiment 
vaste planten de laatste jaren enorm 
is uitgebreid. De juiste plant kiezen, 
wordt daarom steeds moeilijker. Het 
geslacht Echinacea is hiervan een mooi 
voorbeeld. Op basis van verschillende 
keuringsrapporten en eigen ervaringen 
scheiden we het kaf van het koren en 
kiezen we voor enkele geslachten met 
de ‘beste’ bijensoorten of cultivars. Zoals 
het echte plantenliefhebbers betaamt 

komen een aantal onbekende soorten aan bod. Verwacht je aan nectar- en pollenwaarde, 
bloemkleuren, bloemtoegankelijkheid, bloemspreiding, dus algemeen de bloemvoorkeur 
van bijen.

De beste spreker om zijn visie hierover te geven is Olivier Foubert. Olivier is tuin- en 
landschapsarchitect en realiseert met ‘TOF’ doordachte en inspirerende tuin- en 
groenrealisaties, samen met de natuur en niet ertegen. Hij is stedenbouwkundige, 
medeoprichter ‘Blije bijen’ en bestuurslid van de Wase Imkersbond. Hij heeft de ideale 
achtergrond om zijn ervaring over deze ‘bij’zondere vaste en andere planten met ons te 
delen.

• Organisatie: Hortus ter Saksen i.s.m. de Wase Imkersbond
• Spreker: Olivier Foubert, tuin- en landschapsarchitect, Stedenbouwkundige, 

Medeoprichter ‘Blije bijen’, Bestuurslid Wase Imkersbond
• Waar: Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren
• Deelname: 8 €/pp incl. drankje

Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 8 euro per deelnemer op 
rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: 
‘planten voor bijen’, en naam deelnemer(s).

Voordracht de beste (vaste) planten voor bijen
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Hare Majesteit

Hare
Majesteit

Spreekt
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Hare Majesteit

Groetjes, Gilles

Mijn dierbare onderdanen, lieve dochters. 

In het licht van de komende periode wil ik jullie alvast bedanken voor de altijd actieve 
inspanningen die jullie leveren. Onze tijd waarin we normaal in rust kunnen gaan is 

zeer laat ingezet. Onze voorraden zijn dik aangesproken geweest,  maar onze behoeder 
de imker heeft onze reserves destijds goed voorzien.  Een laat bezoek van onze imker 

waarbij onze zusters een frisse en vochtige beroering  te beurt vielen,  hebben ons deugd 
gedaan. Dit maakt velen van ons fris en monter om aan hun laatste hoofdstuk te kunnen 

beginnen. 

Het is nog vroeg, de nachten zijn koud, hoewel bij dageraad de temperaturen aangenaam 
aanvoelen om toch noodzakelijke vluchten te kunnen doen. Onze verkenners spotten 

hier en daar enige bloemen, maar in zeer kleine hoeveelheden.  We moeten opletten en 
niet al te overhaast te werk gaan. Onze geboortewieg is klein, en onze oudste zusters zijn 

we reeds verloren. Onze overgang is zeker nog niet aan de orde. Dromen van vluchten 
op massale bloesems staan in het vooruitzicht. De zalige nectar en stuifmeel zal hopelijk 

opnieuw onze reserves aanvullen om de vernieuwing in te kunnen zetten.

 Mijn waardige dochters, ondersteuning en instructie van de jonge generatie ligt dan 
nog in jullie handen, een laatste opdracht naar jullie toe om deze overgang optimaal te 

laten verlopen. Deze overgang van oud naar jong is onze volgende hindernis die we heel 
behoedzaam moeten nemen. We hopen op juiste ondersteuning van onze verzorger,  de 
imker die dit mee tracht op te volgen door ons voedselaanbod te verzekeren. En laat de 

weergoden ons genadig zijn en ons geen verassingen geven.  

Laat ons gezond zijn, en gezond blijven, zodat we ook nieuws mogen ontvangen over 
onze zuster volkeren naast ons. Mijn dochters, voor velen onder ons begint je laatste 
hoofdstuk, maar voor de jonge generatie onder ons een nieuwe start.  Wees sterk en 
volhardend en laat ik sluiten met de woorden ”Er is maar één individu, dat zijn wij het 

volk ”.
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Advies van Devries(e)

Groetjes, Willy

Wil je allerlei insecten zoals vlinders maar ook wilde- en honingbijen in je tuin lokken dan 
kan je best met de volgende adviezen rekening houden. Een bloemrijke tuin kan ook een 
onderhoudsvriendelijke tuin zijn met een maximale garantie voor een rijke biodiversiteit 
en een minimum aan werk. Heb je geen tuin of maar een kleine tuin dan zijn deze adviezen 
ook van toepassing voor bloembakken.

• Plant zo veel mogelijk bloemplanten en zorg zo voor een bloemrijke en gevarieerde 
tuin. Zorg voor bloemen van voor- tot najaar en plant zo veel mogelijk vaste planten 
aan. Zet ze bij voorkeur op een lichte zonnige plaats en op de juiste plaats en in de 
juiste grond. Verkies enkelbloemige bloemplanten (geen gesloten bloemvorm of 
pomponnen van  dahlia of rozen) 

• Bloemplanten gedijen het best in een niet te rijke grond. Graaf een laag af en verarm 
door het inwerken van magere zavel.

• Een te nette tuin is een steriele tuin. Laat in de winter wat “ruige” plaatsjes over.
• Ook netels zijn nuttig – zij zijn het voedsel voor de rupsen van onze mooiste vlinders 

zoals o.a. de Atalanta. Wil je vlinders lokken plant dan zeker een, bij voorkeur paarse, 
vlinderstruik aan.

• De ideale insectentuin is de zogenaamde “prairietuin” . Ze is bloemrijk, insect- en 
onderhoudsvriendelijk.

• Heb je een grote tuin laat dan een stuk gewoon verwilderen en laat de kruiden die 
spontaan opschieten eens bloeien. 

• Buxus is een vaak aangeplante struik. Laat hem eens bloeien. De bloemen zijn zeer 
geurig en lokken tal van, soms zeldzame, insecten.

• Wil je heel wat gebundelde informatie vinden over insectenplanten dan verwijs ik 
naar de site www.waseimkersbond.be

Wil je jouw tuin aantrekkelijk mogelijk maken voor wilde- of solitaire bijtjes, dan 
moet je vooral zorgen voor zo aantrekkelijk mogelijke nestgelegenheden. Je kan een 
“bijenhotelletje” gemakkelijk zelf maken op voorwaarde dat je de volgende richtlijnen 
strikt volgt: gebruik enkel een blok van hard hout zoals beuk of eik, gebruik dus geen zachte 
houtsoorten zoals populier of berk, gebruik nooit harshoudende houtsoorten zoals den, 
spar of lork, gebruik een blok van minimaal 12 cm dikte en boor gaatjes van 2 tot maximaal 
8 mm, boor maximaal tot een diepte van 10 cm en zo horizontaal mogelijk. Het werken 
met een boorstandaard is aangewezen. Boor de gaatjes niet te dicht bij elkaar. Respecteer 
dus een minimale afstand van 2 à 3 cm. Gebruik bij voorkeur scherpe of nieuwe boortjes.
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Beste aanwezigen, bestuurders WIB, imkers en sympathisanten, heel hartelijk welkom 
deze avond

Mijn imkershart slaat door nu we opnieuw een mooie groep kunnen verwelkomen voor een 
activiteit van de Wase imkersbond. Niet zomaar een activiteit, maar het jaarlijkse teerfeest 
voor imkers, dat de laatste jaren, mede door Corona, wat op de achtergrond verdween. 
We vieren dus onze patroonheilige, Sint Ambrosius , op een feestelijke wijze, zeker na 
de grote honingoogst van afgelopen jaar. Zijn beeltenis staat hier uitgestald, traditioneel 
afgebeeld met een bijenkorf. Maar we zijn wel een paar dagen te laat want zijn naamfeest 
is op 7 december. Beter laat dan nooit. Maar wie is die Ambrosius eigenlijk en waarom 
vieren wij die ? Hij leefde in de 4de eeuw van onze jaartelling en was bisschop in Milaan. 
Hij stond bekend als een grote redenaar in zijn tijd en een legende vertelt dat boven de 
wieg van Ambrosius een zwerm bijen vloog. De bijen druppelden honing in de mond van 
de baby, vandaar dat men spreekt dat de redevoeringen van deze heilige “zoet als honing” 
waren. Ik wil helemaal niet met die eer gaan lopen want dat zou onze goedheilige patroon 
veel tekort doen.

Afgelopen werkjaar was niet alleen een druk bijenjaar met tal van uitdagingen , zowel 
voor de imkers als voor onze bijen. De imker kon met moeite de snelle ontwikkeling van 
de volken bijhouden door de zeer vroege lente en de abnormaal warme temperaturen. Er 
werd al honing geslingerd op een moment waar we vroeger pas de honingzolder plaatsten, 
allemaal gevolg van het gewijzigde klimaat. Bovendien waren de omstandigheden zo goed 
dat sommigen 4 x mochten oogsten ipv 2 x in normale jaren.

Ook voor de bijen was het aanpassen; ten 1ste en spijtig genoeg om de zware verliezen aan 
bijenvolken door varroa en aanverwante virussen te recupereren; Ten 2de moesten we in 
het Waasland voor de eerste maal vaststellen dat ook onze bijen niet gespaard blijven van 
de nieuwe bijenvijand nl. de AH. Veel inspanningen ten spijt voor opsporen van de nesten 
zullen we volgend jaar helaas geconfronteerd worden met een serieuze toename van deze 
bedreiging. Toch blijven we positief naar de toekomst toe voor opsporing en vernietiging 
van de AH nesten , wat we komend jaar in een voordracht proberen te verduidelijken.

De aanhoudende hoge temperaturen hadden ook voor gevolg dat de bijenweide snel 
uitgeput was en we daardoor ook zeer oplettend en inventief moesten zijn om de nodige 
energie en vooral stuifmeel voor onze volken te voorzien. Laatbloeiers zijn daarom zeer 

Ambrosiusfeest 2022
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Groetjes, Guido

Ambrosiusfeest 2022

belangrijk geworden en ook daarrond zullen we volgend jaar iets proberen te doen. Onze 
bijenweidespecialist Olivier zal daarvoor zorgen, door kennisoverdracht en opleiding voor 
het grote publiek. Daarnaast wint ook de biologische bijenteelt alsmaar meer aan interesse 
en omdat we onze bijen veelvuldige behandeling met organische zuren willen besparen, 
zoeken we naar alternatieven die een stuk bijvriendelijker zijn, zonder met de schrik te 
moeten zitten om volken te verliezen aan varroabesmetting. Daarom gaan we befaamde 
sprekers aan het woord laten zoals Marc Misotte en Thomas Van Pelt om ons de laatste 
evoluties kenbaar te maken. 

Allemaal interessante opleidingen die we voor 2023 in petto hebben en we verwelkomen 
jullie alvast in januari voor onze (was)wafelbak in Hts in Beveren. Naast waswafels breien 
we er ook een kleine nieuwjaarreceptie aan vast voor onze leden , en wie weet, ook met 
echte wafels. We proberen ook een gezellige, en mogelijks leerrijke, uitstap te realiseren 
komende zomer door contact met andere imkersvereniging.

Alle details volgen later na nieuwjaar wanneer alle data komen vast te liggen en via ons 4 
maandelijks HWB-ke of via de nieuwsbrieven van Geert komen jullie
alles op tijd te weten.

Maar nu is het tijd om te feesten . Allemaal heel smakelijk eten en geniet van het uitgebreide 
aanbod. Onze traiteur, De Roover uit Puivelde heeft met veel liefde en vooral veel kunde 
dit mooie aanbod hier klaargemaakt voor ons. Tim en zijn ouders gaan ons een stukje 
bedienen en begeleiden en ik stel voor om ....... te beginnen.
Nogmaals dank voor jullie talrijke aanwezigheid.
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Ambrosiusfeest 2022

Ambrosiusfeest - Foto Paul Van Steirteghem

Ook de Heilige St-Ambrosius kwam langs - Foto Paul Van Steirteghem
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CBPV-monitoring

CBPV-monitoring: wint dit bijenvirus terrein in Nederland?

Het Chronisch-bijenverlammingsvirus (CBPV) wordt steeds vaker waargenomen in 
Engeland en Duitsland, maar het is onbekend of dit ook voor Nederland geldt. Daarom 
gaan we daarop monitoren vanuit het Nationaal Honingprogramma 2020-2022. Tijdens 
het symposium Bijengezondheid op 15 oktober hebben Wageningse onderzoekers hun 
plannen hiervoor gepresenteerd.

Wat is CBPV?

Het Chronisch-bijenverlammingsvirus (Chronic Bee Paralysis Virus; CBPV) is een virus dat in 
honingbijenvolken wordt gevonden. Klinische symptomen van dit virus zijn zwarte trillende 
bijen met soms ontwrichte vleugels en opgeblazen haarloze achterlijven (zie foto).

Bijen@WUR verzamelt najaar 2022 bijenmonsters om in kaart te brengen of de infectiedruk 
van dit virus in Nederlandse bijenvolken toeneemt. We streven naar een landelijke dekking 
door minstens tien bijenstanden per provincie te bemonsteren. Ze willen graag drie volken 
per bijenstand bemonsteren. 

Groetjes, Het bestuur



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

HWB 194 13

Samen AH vallen maken

Wanneer imkers de handen uit de mouw kunnen slaan zijn ze steevast talrijk aanwezig. 
Dat heeft onze waswafelenbak reeds bewezen. Deze keer stonden er echter Aziatische 
hoornaarvallen op het menu. Laten we nu massaal in het voorjaar deze vallen inzetten om 
de ontwaakte koninginnen af te vangen!

Bezige bijen - Foto Olivier Foubert

 Een volle zaal - Foto Olivier Foubert

Bezige bijen - Foto Olivier Foubert

Rooster slijpen - Foto Olivier Foubert

Groetjes, het bestuur
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Verslag honingkeuring

De tevreden winnaars - Foto Erik Wuytack

De te keuren potten - Foto Erik Wuytack

De tevreden winnaars - Foto Erik Wuytack

Vakjury - Foto Erik Wuytack
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Verslag honingkeuring

Ondertussen was het al 3 jaar geleden (covid!) dat we één van onze vaste jaarlijkse afspraken 
op de imkers agenda konden plaatsen: onze honingkeuring in het lokaal in de Nieuwstraat. 
Die donderdag-avond tegen een uur of 8, liep het lokaal stilaan vol met zelfverklaarde 
“honing keurders”. Niet alleen imkers waren op de afspraak, maar verscheidene onder hen 
hadden ook hun dame (of man) mee genomen. Ik schat dat er een kleine 15 aanwezigen 
waren en deze opkomst lag toch nog wat onder de verwachtingen. Zijn we geneigd om 
toch nog in ‘ons kot’ te blijven? Het honingkeuringsreglement is genoegzaam gekend, 
maar ik som toch graag nog even de belangrijkste puntjes op:

• Maximum 3 potten honing per keurder (geen vloeibare honing).
• Gewicht van 500 gr en gesloten met reglementair deksel.
• Anoniem (zonder naam, merkteken, etiket, …) en begeleid zijn van het reglementaire 

etiket.

Op voorhand werd het vochtgehalte gemeten door middel van een refractometer, werd 
het nettogewicht van de pot vastgesteld en werd er nagekeken of het etiket reglementair 
is (herkomst, naam, soort, gewicht, houdbaarheid). Dit behoorde tot het takenpakket van 
de hoofdjury. Hierna werden de potten ter beschikking gesteld van de “publieksjury” en 
konden we aan de slag. Er diende een keuring te gebeuren van de properheid van pot en 
deksel, er mochten zich geen onreinheden bevinden in de honing, er mocht geen schuim 
op de honing staan en er mochten geen luchtbelletjes aanwezig zijn. Tevens diende elke 
honing geproefd te worden om achteraf de lekkerste honing te kunnen aanduiden. Ook 
diende de honing ‘smeerbaar’ te zijn en mocht de honing niet schiften.

Onder het genot van een drankje en een voortkabbelende discussie wachtten we op de 
uitslag van de hoofdjury.

Enkele opmerkingen van onze voorzitter betreffende de keuring:
• Alle potten werden minstens 1 keer genoemd als de “lekkerste honing”. Dit bewijst 

toch dat de gekeurde honing van een zeer hoog niveau was.
• Alle potten werden als “zeer proper” gekeurd. Geen uitschieters in negatieve zin 

dus.
• Er zat 1 specialleken tussen: een pot met raathoning. Deze was lekker van smaak, 

maar voldeed niet aan de vereisten om deel te nemen aan de keuring.
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Verslag honingkeuring

Al dat proeven gaf volgende uitslag:

De lekkerste honing:
1. Lenaerts Luc
2. Moensens (vloeibaar)
3. Vermeulen Herman
4. Erik Wuytack

De keurigste honing:
1. Lenaerts Luc
2. Erik Wuytack
3. Lenaerts Luc

En tot slotte de geurigste honing:
1. Vermeulen Herman
2. Lenaerts Luc
3. Erik Wuytack

Hopelijk zien we elkaar weer op onze volgende keuring!

BIJzondere groeten, Erik
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Zwermen genereren meer energie dan een storm

Zwermen kunnen een elektrische lading generen van 1000 volt per meter, een elektrische 
stroomdensiteit groter dan donderwolken. De ontdekking kwam als een verrassing toen 
Ellard Hunting van de Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk  en zijn team het 
weer volgden op een veldstation in de buurt van hun universiteit. Ze merkten dat hun 
elektrische veldmonitors een sprong in atmosferische elektrische lading registreerden 
ondanks dat er geen stormactiviteit was. Tegelijkertijd zwermden nabijgelegen honingbijen 
(Apis mellifera) uit.

“Toen ik naar de gegevens keek, was ik nogal verrast om te zien dat het een enorm effect 
had”, zegt Hunting. Het was al bekend dat individuele bijen een kleine lading dragen, maar 
een spanning van deze omvang was nog nooit eerder gedocumenteerd bij zwermende 
honingbijen.

Het team zette extra elektrische veldmonitors in combinatie met videocamera’s in om het 
elektrische veld en de zwermdichtheid te meten, en wachtte tot de bijen in nabijgelegen 
bijenkorven op natuurlijke wijze zouden zwermen. De onderzoekers registreerden drie 
zwermen die de monitoren ongeveer 3 minuten per keer passeerden. Ze ontdekten dat 
de bijenzwermen een elektrische lading creëerden van 100 tot 1000 volt per meter. Door 
de nabijheid van bijen in de zwermen te analyseren, ontdekte het team dat hoe dichter de 
zwerm, hoe sterker het elektrische veld was. Hunting vergeleek de hoogste lading van de 
bijen met eerdere gegevens over meteorologische gebeurtenissen zoals onweerswolken 
bij mooi weer, onweersbuien en geëlektrificeerde stofstormen, en ontdekte dat dichte 
bijenzwermen ze allemaal overtroffen. Hun ladingsdichtheid was ongeveer acht keer zo 
groot als een onweerswolk en zes keer zo groot als een geëlektrificeerde stofstorm.

Het is niet bekend of dit vermogen nuttig is voor bijen of een toevallig product van wrijving 
tussen hun vleugels en de lucht - zoals een persoon die een ballon op zijn kleding wrijft. 
De lading kan een onbekend doel dienen, aangezien bijen elektrische velden gebruiken 
om voedsel te zoeken, zegt Victor Manuel Ortega-Jiménez van de Universiteit van Maine.

Jiménez vraagt   zich af of hetzelfde fenomeen zich voordoet bij andere vliegende, 
zwermende dieren zoals vogels en vleermuizen. “Dit zijn allemaal interessante vragen die 
dit artikel opent om te onderzoeken”, zegt hij.

Groetjes, Olivier

Bron: Vertaald uit iScience, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.isci.2022.105241
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Jakobskruiskruid: bestrijden of beminnen deel II

Look-a-likes

Jakobskruiskruid, Boerenwormkruid, Sint-Janskruid of is het Sint-jakobskruid, 
boerenwormkruid en Sint-Janskruiskruid? Een leek zal ongetwijfeld nog andere namen aan 
het lijstje kunnen toevoegen. De namen van dit inheems trio worden frequent door elkaar 
gehaald en voor dat je het weet bezitten ze allemaal giftige eigenschappen.  Zie je ze echter 
naast elkaar dan bestaat er geen twijfel mogelijk en toch blijkt het een moeilijke zaak. De 
complexe Nederlandse namen en de gedeelde gele bloemkleur liggen mogelijks aan de 
basis van foutieve benoeming of determinatie.

Jacobaea vulgaris – Jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid is een pioniersplant. De plant groeit graag op opengewerkte, verstoorde 
grond, bij voorkeur voedselarme gronden. Zwitsers onderzoek geeft aan dat Jakobskruiskruid 
met name kans krijgt in een wei met een open zode, bij een lage stikstofbemesting en 
weinig maaien. Jakobskruiskruid gedraagt zich onder normale omstandigheden als een 
2-jarige plant. Het eerste jaar vormt hij alleen een rozet. Het tweede jaar vormt de plant 
een enkele stengel en worden bloemen gevormd. Vervolgens schiet de plant zaad en sterft 
af. Op deze tweejarige bloeiwijze zijn vele uitzonderingen te vinden. Soms bloeit de plant 
al in het eerste jaar, of leeft de plant meer dan 2 jaar zonder te gaan bloeien. Beschadigde 
planten gedragen zich vaak als een meerjarige plant.  De plant bloeit normaliter van juli tot 
en met oktober. Verspreiding vindt plaats door de wind. Van de zaden komt 99% binnen 

Pollenklompje - Foto Olivier Foubert Nectar purend - Foto Olivier Foubert
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9m van de plant terecht. De zaden hechten zich aan de vacht van langslopende dieren, 
of aan kleding of werktuigen van mensen. De zaden kunnen een aantal jaar kiemkrachtig 
blijven. Deze overlevingsdrang wordt nog eens versterkt, wanneer het zaad onder de grond 
zit. Zaden die dieper dan 4 cm onder de grond zitten, kunnen 10-16 jaar blijven leven. 
Zaden die 0-2 cm onder de grond zitten 4-6 jaar. Wanneer zaadvorming wordt voorkomen, 
bijvoorbeeld door beschadiging, vormt de plant wortelknoppen waaruit vegetatief nieuwe 
planten kunnen ontwikkelen. Zelfs als de wortel in stukjes is gehakt, vormen zich uit 
bepaalde delen van deze wortel nog steeds wortelknoppen. Uit deze knoppen kunnen 
vervolgens nieuwe planten zich ontwikkelen. (Eekeren, 2006)

De soort heeft haar bekendheid deels te danken aan de rupsen van de Sint-
Jacobsvlinder, die haar volledig kaal kunnen vreten. De tweejarige of kortlevende plant 
uit de composietenfamilie heeft gele bloemen in juni-oktober. In een bloemhoofdje, wat 
kenmerkend is voor deze plantenfamilie,  staan in het centrum gele buisbloemen en langs 
de rand 12 tot 15 lintbloemen, welke ook geel zijn. De laatste hebben alleen een stamper, 
de buisbloemen hebben zowel meeldraden als een stamper. Een bloemhoofdje bloeit 4 tot 
9 dagen. Het stuifmeel komt bij gunstig weer vrij van ’s morgens acht uur tot ’s middags vijf 
uur. Het door honingbijen in klompjes verzamelde stuifmeel is geeloranje. De bijen tonen 
doorgaans echter meer belangstelling voor de nectar. Het nectarium ligt onder in de bloem 
op het vruchtbeginsel. De nectar kan twee tot drie millimeter in de kroonbuis stijgen en 
is dan makkelijk door de bijen te puren. Honing van het Jakobskruiskruid heeft een sterke 
geur en is bitter van smaak. (Neve, 2014)

Binnen de Composietenfamilie staan de geslachten Kruiskruid (Senecio) en Jakobskruid 
(Jacobaea) bekend om de aanwezigheid van pyrrolizidine alkaloïden (PA’s). Ze zijn in meer 
dan 100 soorten aangetroffen. De grootste hoeveelheden bevinden zich in de bladeren. 
De concentratie in het floëemsap is over het algemeen veel lager dan in de rest van de 
plant (nectar is floëemsap dat via de nectariën wordt afgescheiden). De alkaloïden zijn 
giftig voor rundvee en paarden. Als er voldoende voedsel is, wordt Jakobskruiskruid dan 
ook gemeden. Toch worden er op de planten vele soorten insecten waargenomen. (Neve, 
2014) 

Ruim 150 soorten insecten, waaronder vele tientallen vlinders, bijen en zweefvliegen, 
foerageren op Jakobskruiskruid. Weer 40 andere soorten gebruiken de plant als waardplant, 
bijvoorbeeld doordat de eieren op Jakobskruiskruid worden afgezet en de larven van 
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de plant eten.  (Koster, 2019) meldt acht soorten solitaire bijen. Volgens de auteur van 
dit artikel zijn dat er echter veel meer. Dat bewijst een uitdraai van de waarnemingen.
be databank waar 27 soorten dagvlinders en 29 soorten wilde bijen gemeld werden. Een 
deel van al deze insecten staat op de Rode Lijst en wordt op dit moment in zijn bestaan 
bedreigd. Vogels, zoogdieren en grotere insecten zijn weer afhankelijk van de insecten 
die op Jakobskruiskruid leven, omdat ze deze op hun menu hebben staan. Zoals je leest, 
is Jakobskruiskruid een belangrijke spil in het ecosysteem. Als deze plant wegvalt, heeft 
dat consequenties voor al die insecten en andere dieren die er (in)direct afhankelijk van 
zijn. (Leonie Tijsma, 2022) Honing van het Jakobskruiskruid zou een sterke geur hebben en 
bitter van smaak zijn. (Neve A. , 2004)

Hypericum perforatum - Sint-Janskruid

In tegenstelling tot Jakobskruiskruid behoort Sint-Janskruid tot de plantenfamilie 
Hypericaceae. Planten binnen deze familie zijn doorgaans gemakkelijk te herkennen door 
hun gele bloem, grote aantallen uitstekende meeldraden. Deze zijn bij de andere twee 
binnen het trio nauwelijks waarneembaar. De bloeiwijze is een pluim en is zichtbaar van 
juni tot september. Het stuifmeel komt gedurende de gehele dag vrij. Hoewel de bloemen 
geen nectar afscheiden, heb ik toch honingbijen pogingen zien ondernemen om nectar 
te puren. Misschien waren het nieuwelingen. Het stuifmeel wordt vaak tijdens de vlucht 
door de bijen verzameld. Ze blijven dan boven de bloem vliegen en raken daarbij met 
de poten aan de helmknoppen. (Neve, 2014) Waarnemingen meldt 10 dagvlinders en 6 
soorten wilde bijen. Om deze plant van de juiste naam te voorzien bestaat er een trukje 
want als je de bloemknoppen plat wrijft verschijnt er een roodpaarse druppel die met wat 
verbeelding op bloed lijkt. Sint Jan was dan weer de heilige die bij het stervensproces van 
Jesus in Jerusalem aanwezig was.

Tanacetum vulgare – Boerenwormkruid

Het geslacht Wormkruid (Tanacetum) behoort net als Jakobskruiskruid tot  de 
Composietenfamilie (Asteraceae) en telt ongeveer 130 soorten maar heeft enkel 
buisbloemen. De krans van lintbloemen langs de buitenkant van het bloemhoofdje 
ontbreekt dus. Boerenwormkruid bloeit van juli tot laat in oktober. De gele bloemhoofdjes 
staan in tuilen. Boerenwormkruid is inheems in Europa en Azië.
Honingbijen bezoeken de bloemen om daarop nectar en stuifmeel te verzamelen. Tijdens 
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de bloei steken de bloemen maar net uit het hoofdje. Om met het stuifmeel in aanraking 
te kunnen komen, moeten de bijen flink door de poten zakken. De stuifmeelklompjes zijn 
oranje. (Neve, 2014) Zowel het groen aan de plant als ook de bloemen verspreiden door 
de aanwezigheid van etherische oliën in sterke mate geurstoffen. Voor honingbijen en 
andere insecten is die sterke geur een prima hulpmiddel om zich op de bloemen te kunnen 
oriënteren. (Koster, 2019) meldt 8 soorten solitaire bijen met onder meer de zeldzame 
kruiskruidzandbij. Ook zijn er wilde bijen die gespecialiseerd zijn op boerenwormkruid voor 
het verzamelen van stuifmeel. In ons land zijn dat een aantal zijdebijen. Waarnemingen 
meldt 27 dagvlinders en 17 soorten wilde bijen.

PA-producerende planten

Jakobskruiskruid en vele andere plantensoorten bevatten pyrrolizidine alkaloïden. Door 
de plant worden deze stoffen gebruikt als afweer tegen insecten en andere planteters. 
PA-producerende planten komen wereldwijd in elk biotoop en elke groenvorm (eenjarig, 
meerjarig, etc.) voor. Tot op heden zijn meer dan 660 PA’s geanalyseerd op een totaal van 
6000 planten. Echium of slangenkruid, Senecio of kruiskruid en Eupatorium of leverkruid 
zijn de belangrijkste binnen Europa waarvan slangenkruid de hoofdbron van besmetting 
in Europese honing bleek te zijn. (Lucchetti, 2017) De PA-waarden in de nectar van Echium 
kunnen ook hoog zijn. Bovenstaande waarschuwing geldt ook voor komkommerkruid 
(Borago officinalis) omdat deze soort familie is van slangenkruid. Koninginnekruid 
(leverkruid; Eupatorium cannabinum) is in de nazomer een zeer aantrekkelijke bijenplant, 
ook omdat er dan minder andere drachtplanten zijn. Bij deze soort zitten er vooral PA’s 
in pollen en minder in de nectar, maar minder dan bij slangenkruid en Jakobskruiskruid. 
(Blacquière, 2012) Waar komen de PA’s vandaan, uit de nectar of uit het stuifmeel? 
Aanwezigheid in stuifmeel is wel aangetoond en de concentratie is doorgaans hoger (Boppré 
et al., 2008), in nectar is lastiger. Het zou goed gaan in planten waar gemakkelijk nectar uit 
de bloemen te peuren is, maar dat lukt bij de heel kleine bloempjes van Jakobskruiskruid 
niet gemakkelijk. (Cornelissen) Verschillende studies hebben aangetoond dat ook nectar 
PA’s bevat. Net als de suikerconcentratie kan ook het PA-gehalte in de nectar variëren. De 
grootste hoeveelheden van de stof zitten in de bladeren. De concentratie in het floëemsap 
is over het algemeen 100 keer lager dan gemiddeld in de planten wordt aangetroffen. 
Nectar is floëemsap dat via de nectariën wordt afgescheiden. (Neve A. , 2004)

Jakobskruiskruid: bestrijden of beminnen deel II
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Apitherapie: uit de oude doos

Toen ik tussen Kerst en Nieuw op zoek was naar oude bijenartikels in het ‘archief’ van 
mijn vader viel mijn oog op een ‘Frans artikel’ van een zekere Docteur DONADIEU anno 
1970. Dhr. Donadieu maakte een studie over welke bijenproducten een belangrijke 
geneeskrachtige werking hadden en welke eerder een ‘natuurlijke voedingssupplement’ 
was. De ‘docteur’ kwam er vooral achter dat ze allemaal een preventieve werking hadden 
tegen heel wat ziektes. Hij maakte zijn favorietenlijstje.

Bovenaan zijn lijst prijkte de bijenpollen of het stuifmeel. Dit product heeft dus volgens 
Donadieu zowel een belangrijke voedingswaarde (drie sterren) als een therapeutische 
geneeskundige werking op acute en chronische ziektes rond de maag, darmen, prostaat.  
Bijenpollen zouden ook helpen voor de vermoeidheid te milderen en bij stress.

Honing kwam op de tweede plaats met drie sterren voor voedingswaarde, maar ‘slechts’ 
2 voor medicijn voor bestrijding van ziektekiemen. Honing is uitermate geschikt bij 
constipatie, maar ook voor magerzucht. Natuurlijk wordt honing vooral gebruikt bij 
aandoeningen van de luchtwegen waar het ook zeer nuttig kan ingezet worden voor de 
bestrijding van hoest.

Koninginnebrij had ook nog een minieme voedingswaarde, maar wordt vooral als 
therapeutisch medicijn (drie sterren) een goede werking toegeschreven. Het zou de 
biologische weerstand verhogen en dus zeer goed zijn voor de fysische vermoeidheid, ook 
klachten bij darmen, verwerking van voeding. Ook kan het ingezet worden bij depressies 
en donkere gedachten. Het product gaat de veroudering tegen en kan helpen bij allerlei 
seksuele problemen.

Propolis en bijengif krijgen dezelfde sterren voor therapeutisch medicijn, maar hebben 
‘geen’ voedingswaarde aldus Donadieu. Vooral met propolis kan je blijkbaar zeer veel ziektes 
bestrijden. We sommen er enkele op : Angine, keelontsteking, sinusitis, oorontstekingen, 
maagklachten, infectie van de tanden, dermatologie.

Bijengif kan ingezet worden bij reuma (zalf)

Bijenwas ten slotte is bij verwerking (in bijvoorbeeld zalven) wel een therapeutisch 
medicijn, maar dus enkel bij verwerking voor cosmetica en dermatologie.

Groetjes, Geert
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