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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 ” ’tkorfje ”.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 : 
Geert Smet, Droogveldstraat 201, 2880 Mariekerke (Bornem) 

E-mail: smetgeert@gmail.com Tel: 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 doet. 
 

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, Fons Wuytack, Paul van Steirteghem, Chris De Jongh, Willy Devriese, 

Geert Smet, Smet Georges, Guido Van De Putte, Gilles Coolen, Maes Hugo. 
 

http://www.waseimkersbond.be/
mailto:admin@waseimkersbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
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Na de viering van “Honderd jaar imkeren in het Land van Waas” gaf onze voorzitter 

Jos Beyers de voorzittershamer “ter beschikking”. We wensen hem via dit woordje 

uitgebreid te bedanken voor de tomeloze inzet waarmee hij gedurende vele jaren de 

WIB mee bestuurde. We kunnen u als lid evenwel geruststellen. De huidige ploeg 

bestuursleden moet dan wel een tandje bijsteken, ze blijft werklustig en vooruitziend 

om haar leden te dienen. Het bestuur stelde voor 2014 een jaarprogramma samen 

(zie kalender) om duimen en vingers bij af te likken. 

De winter is, zeker voor een imker, het moment bij uitstek om de balans op te maken 

van het voorbije seizoen, wat literatuur te lezen en vooral om enkele voordrachten 

bij te wonen. Onze bijtjes hebben het gezellig knus in hun bijenkastjes, daar hebben 

we in december nog weinig omkijken naar. Hier en daar moeten we echter al een 

sterfgeval noteren omdat de mijt, de pesticiden, de virussen, … of een combinatie 

van dat alles, onze bijen definitief naar het hiernamaals hielpen. De bijensterfte, een 

woord dat als hete brij dikwijls door onze mond roert, maar waar we recente 

evoluties op de voet moeten blijven  volgen. Het klimaat is heel zeker aan het 

veranderen. Het is december en er loopt nog water uit de kasten, dus de bijen 

kweken rustig door. Sommigen onder hen de hele winter door. Principes van vroeger 

gelden niet meer. Voldoende stuifmeel in het najaar wordt steeds belangrijker. De 

imker moet steeds meer zelf de handen uit de mouwen steken en zich o.a. 

bijscholen.  

Uw vereniging zal en moet hieraan bijdragen. Een greep uit het aanbod : de film 

‘More than Honey’ en bijhorend debat voor een democratisch prijsje, twee 

waardevolle sprekers uit Limburg en West-Vlaanderen en zelfonderzoek o.a. via de 

varroabodem. Wij blijven nog  steeds tot uw dienst op de tweede donderdag van de 

maand op de vertrouwde locatie in Huize Steenstraete in Sint-Niklaas aangevuld met 

enkele voordrachten/lessen op zondagmorgen op Hof ter Saksen. Opgelet! Voor de 

film maken we wel een uitstapje richting Temse. 

Als imker of sympathisant van de indrukwekkende wereld van de bijen moet in 2014 

opnieuw een volgende stap gezet worden voor het overleven van onze teerbeminde 

bijtjes. Onze oud-voorzitter zei altijd ‘:Zonder bijen, gaat het NIET  

Alvast een voorspoedig maar vooral gezond 2014 toegewenst.  

Het bestuurslid  Geert Smet 
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         Verdwijnings (ziekte)                                       Dec. 2013 

  Iedere imker gaat rond de wintertijd meerdere keren naar zijn bijen kijken, en 

hoopt dat zijn volken geen tekens van afsterven of tekens van verdachte bewegingen 

vertonen. De uitkomst zal wel te zien zijn na de eerste reinigingsvluchten in het 

voorjaar, dus laten we ze maar ongemoeid. Het is voor iedereen erg als hij iets 

verkeerd vaststelt na de vele zorgen die hij er heeft aan besteed tijdens de zomer en 

de herfst. De oorzaken zijn niet altijd duidelijk , of kunnen een gevolg zijn van zwakte 

door de onoverwinbare Varroa 

  Ook in de open natuur verdwijnen allerlei dieren en vogels, zoals mussen, vinken, 

roodborstjes, lijsters, zwaluwen die ieder jaar zienderogen verminderen.  Zo ook de 

leeuwerik die we in mijn kinderjaren met luid gekwetter de lucht in klom tot hij niet 

meer te zien was, en toen het gekwetter stopte, liet hij zich als een steen naar 

beneden vallen in de richting van zijn nest. Zo zijn er de op de grond broedende 

vogels in onze streek bijna verdwenen, zoals de patrijs die zich hier niet meer voort 

plant, maar nog wel in kwekerijen worden groot gebracht voor de jacht. Maar daar 

tegenover wonen hier meer rovende kraaien en kauwen die hier vroeger nooit in 

onze streek nestelden maar nu onze schouwen verstoppen met een massa 

nestmaterialen. 

  Ook bij de mensen komt het voor, vrienden en kennissen verdwijnen door 

afsterven, ziekten of andere oorzaken die niet altijd te begrijpen zijn, zelfs bij jonge 

kinderen. Er zijn vrienden die na vele jaren samenwerken zomaar uit ons zicht 

verdwijnen. Maar anderen die na jaren stilte plots weer opduiken en ons toch niet 

helemaal vergeten waren. 

  Zo gaat het meestal in het leven, wij verliezen vrienden en krijgen er nieuwe bij . 
Voor zolang wij hier op deze wondere wereld mogen rond lopen maken we heel wat 
mee, maar dat is leven he !                        Fons      

2 

Verdwijnziekte. 
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Waarde leden van de Imkersbond, het is opnieuw het begin van een nieuw jaar. En 

nog niet zo lang geleden hebben we onze viering van Sint Ambrosius achter de rug 

gehad. Waar we toch opnieuw aangenaam verrast waren door de vrij grote opkomst. 

Als bestuurslid is dit een fijne ervaring, want het geeft aan dat wat we steeds uit de 

mouw schudden toch wel aanslaat op de groep fijne mensen, die we op die avonden 

mogen ontmoeten. Er zijn ooit andere tijden geweest, dat de mot er zowat in zat, 

maar ik denk dat dit fenomeen niet enkel bij ons is, maar ook andere verenigingen 

kampen met gelijkwaardige problemen. Feit is, mensen zijn zo gejaagd, nemen heel 

snel beslissingen, en de dag wordt zo in hokjes ingevuld dat bij een uitloper van één 

of ander “hokje” al het andere in gedrang komt. “Haast en spoed is …” Dat was me 

onlangs nog eens heel duidelijk geworden toen ik laatst naar mijn werk op de middag 

vertrok. Ik heb geen brokken gemaakt, ben niets tegen gekomen maar was bij toeval 

een twintigtal minuten eerder vertrokken dan normaal. De rust en kalmte die ik bij 

mezelf vond op de baan, de ring van Antwerpen wel te verstaan, waar het op dat uur 

van de dag redelijk druk is. Het niet gehaast zijn om rap rap op het werk te zijn deed 

me zo een deugd, dat ik bij aankomst op de parking van het werk daar even van 

versteld stond. Wat tijd met een mens al niet kan doen, moet je zelf maar eens 

uitproberen. Nu zal je je misschien afvragen wat heeft dit voorgaande in Godsnaam 

met de bijen te maken? Wel heel weinig, alleen dat die vlijtige beestjes daar geen 

notie van nemen, dat gehaast gedoe. Op hun tempo, op de signalen die moeder 

natuur hun aangeeft stellen zij hun levensritme op. Beeld je in hoe wij op hun manier 

ons leven instellen, een ommekeer in velen hun bestaan. Een groot gemis aan 

velerlei luxe die we ons eigenlijk gemakshalve hebben toe geëigend, of gewoon 

omdat het er nu eenmaal is. Niet dat ik al die luxe veroordeel hoor, ik ben ook één 

van die vele genotzuchtige schepsels die de aardbol bevolkt. De zin naar meer, veel 

meer, zit er bij ons diep ingebakken. Zeggen we niet regelmatig dat we meer wensen, 

beter wensen? Betere bijenvolkeren, minder verlies, zodat we meer en betere 

honing kunnen oogsten? Een doordenkertje voor zij die het komende jaar nog geen 

of ander voornemens wenst te hebben, is dit misschien een idee. Rest me enkel nog 

te vermelden, Een fijn 2014 gewenst, met gezonde bijen en een rijkelijke 

honingoogst. Gegroet, de secretaris 
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De secretaris zegt. 
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Bijenvirussen 

Recent ging ik naar een voordracht over het onderwerp. Australisch onderzoek 

toonde aan dat er rond de 18 verschillende virussen aanwezig konden zijn in een 

bijenkast. Niet alleen de meest courante zoals het ‘deformed wing virus’ 

(beschadigde vleugels) of het zakbroedvirus, maar nog 16 anderen zijn dus aanwezig 

in onze kasten. Deze virussen zorgen mee voor het verdwijnen van onze kasten. In 

het onderzoek werd ook aangetoond dat de varroa een belangrijke impact kan 

hebben op de evolutie van virussen. De weerstand van de bijen verminderd 

waardoor virussen sterker kunnen doorbreken met mogelijk het einde van de 

bijenkast tot gevolg. Uiteindelijk kunnen we amper iets doen aan deze virussen. 

Waar we voorlopig wel tegen kunnen strijden – al dan niet met wisselend succes- is 

de varroa. Hoe beperkter de invloed van deze mijten hoe sterker onze volkeren 

weerstand kunnen bieden aan de virussen. Alvast een tip bij voor de wakkere imker: 

De virussen verdwijnen vanzelf uit de raten na een periode van inactiviteit. Je moet 

dus geen extra hygiënische maatregelen treffen. Ook een kuur in de diepvries helpt 

nauwelijks. De virussen verdwijnen vanzelf nadat je ze een paar maand/weken geen 

contact meer hebben met bijen. Nadien kan je de raten met voeding en stuifmeel 

hergebruiken voor jonge volkjes. Deze zouden dan virusvrij moeten zijn.            

Georges Smet 

Reukzin bijen erg groot (uit Het Laatste nieuws) 

De Portugese ontwerpster Susana Soares heeft een simpel toestel ontwikkeld 

waarmee ze kanker en andere zware ziektes kan detecteren door het inzetten van 

bijen. De glazen objecten van Soares hebben een kleine kamer waarin de patiënt 

uitademt en een grotere kamer waar de getrainde bijen in worden gezet. Als de bijen 

de geur herkennen waarvoor ze zijn opgeleid, in dit geval de 'bio markers' van een 

bepaalde ziekte, zullen ze naar de kleinere kamer vliegen. 

Wetenschappers hebben ontdekt dat honingbijen (apis mellifera) een buitengewone 

reukzin hebben, beter dan die van speurhonden. Bijen kunnen rondvliegende 

molecules herkennen, zelfs in de geringste concentraties. 

Training 

De insecten kunnen getraind worden om specifieke chemische geuren te herkennen, 
zoals de 'bio markers' die kenmerkend zijn voor ziektes als tuberculose, diabetes, 

4 

Bijenvirussen. 
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long-, huid- en pancreaskanker. Bi markers zijn stoffen die dienstdoen als een 

indicator van een bepaalde biologische toestand. 

Eén geur per bij 

Tijdens de zogenaamde hymenopteratraining worden bijen blootgesteld aan de geur 

en worden ze vervolgens beloond met een suikeroplossing. Op die manier associëren 

ze de geur met de beloning. De honingbijen kunnen slechts op één geur per bij 

getraind worden. Die training duurt slechts een vijftal minuten, maar de bijen 

herkennen de geur hun leven lang. Bijen leven gemiddeld zes weken. 

Explosieven en drugs 

Bijen en wespen werden in het verleden al ingezet om explosieven en drugs op te 

sporen. Bijen kunnen op meer dan zestig verschillende geuren getraind worden, 

waaronder metamfetamine (speed, xtc), uranium en tuberculose. Ze worden ook 

ingezet om diabetes, long- en huidkanker te diagnostiseren en ze kunnen ook 

zwangerschappen bevestigen. 

Het systeem van Soares is niet waterdicht, maar kan gebruikt worden als een 

goedkoop alternatief voor opsporingsmethodes die dure medische apparatuur 

vereisen.   

 

Een andere studie van Tracey Newman, (Universiteit Southampton) meldde: 

Uitlaatgassen zorgen ervoor dat honingbijen de geur van bloemen niet meer 

herkennen. Dat blijkt uit een studie van de University of Southampton. Door de 

gassen kunnen bijen steeds moeilijker voedsel vinden en sterven ze. 

 Volgens de studie veranderen dieseluitlaatgassen bepaalde chemicaliën in bloemen. 

Hierdoor verandert hun geur en kunnen bijen die niet meer herkennen. "Daardoor 

zijn uitlaatgassen heel schadelijk voor bijenkolonies en de bestuiving van bloemen", 

zegt Newman. 

 Volgens Guy Poppy, ecologist en professor in Southampton zijn uitlaatgassen lang 
niet het enige probleem. Ook ziektes en het gebrek aan leefomgevingen rijk aan 
bloemen dragen bij tot de bijensterfte.  "Uitlaatgassen zijn niet de hoofdoorzaak van 
de bijensterfte, maar dat we er een nieuwe hebben gevonden is voor hen alleen 
maar negatief", zegt Poppy. 

 5 
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Zondag gaat het verbod op enkele pesticiden in vanwege hun risico voor de bijen. 

Maar het gebruik van de alternatieven roept ook vragen op. 

Zondag 1 december gaat in de EU voor twee jaar het partiële verbod in op het 

gebruik van drie insecticiden van de neonicotinoïden-groep. Het kwam er nadat er 

onrust was ontstaan over schadelijke effecten op bijen.  

Alternatieven voor neonicotinoïden zijn ook schadelijk voor bijen en andere soorten 

en zorgen voor resistentie  

Nu duiken berichten op dat deze ban kwalijke neveneffecten kan hebben. In Groot-

Brittannië laten zowel landbouw- als imkerorganisaties kritische geluiden horen. Zij 

vrezen dat de alternatieve producten, met name sproeimiddelen zoals pyrethroïden, 

schadelijk kunnen zijn voor bijen en andere soorten als spinnen. Ze zouden ook het 

probleem van de resistentie verergeren, zo meldt de krant The Guardian. Resistentie 

betekent dat de insecten die bestreden worden, tegen de middelen bestand raken.  

Erwten en vlas  

Navraag leert dat de impact in België en Vlaanderen minder groot zou zijn. Alleen 

voor twee kleinere teelten – erwten en vlas – rijst er mogelijk een probleem. Daar 

werden neonicotinoïden gebruikt en zijn er geen alternatieven.  

‘Wij zien geen grote gevaren voor de biodiversiteit,’ zegt Iris Penninckx, adviseur bij 

de Boerenbond. ‘Maar er zou wel een probleem met resistentie kunnen optreden als 

andere producten met een bredere werking worden gebruikt.’  

Dat bevestigt ook Maarten Trybou van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, die de toelatingen verstrekt voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. ‘Het kan vreemd klinken maar als je verschillende middelen 

gebruikt is dat beter wat resistentie betreft.’  

De FOD kan een uitzondering toestaan aan de landbouwers om bepaalde middelen 

te gebruiken als er geen alternatieven zijn, maar alleen na een risicoanalyse.  

Pyrethroïden werken sneller, neonicotinoïden gerichter en ze blijven langer 
doorwerken. Dat was een van de redenen van de bezorgdheid. 

6 

Ban op pesticiden baren andere zorgen. 
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Het verbod is gebaseerd op een nieuwe methodologie. ‘Pas je die toe op oudere 

middelen dan mag je die allemaal bannen en doek je de landbouw op,’ aldus Trybou.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gent wordt R&D hub voor biologische bestrijdingsmiddelen 

Maar de focus zal komen te liggen op de zogeheten RNAi-technologie. 'Gent wordt 
de R&D-hub voor de ontwikkeling van biologische insecticiden', klinkt het. De 
technologie werd jaren geleden al gelicentieerd aan Monsanto die er genetisch 
gemanipuleerde gewassen mee ontwikkelt. Syngenta gaat de technologie nu ook 
gebruiken om biologische insecticiden te ontwikkelen. Volgens experten kan dit een 
revolutie in de gewasbescherming betekenen. ‘Maar daar we zijn nog niet’, zegt 
Maertens. 
'De tewerkstelling in Gent (nu 55 man) zal stijgen. Dat staat vast. En ja, Syngenta is 
van plan hier ook in infrastructuur te investeren. Naarmate het onderzoek vordert en 
er meer projecten vooruitgang boeken, zullen we nood hebben aan extra 
apparatuur, extra werknemers en extra vierkante meters serres om onze producten 
te testen’. 
 

Bronvermeldingen: 
Bijen detecteren kanker. 
Bewerkt door Luc Beernaert : Het Laatste Nieuws 
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1749426/2013/11/29/Boe
iend-bijen-detecteren-kanker-in-je-adem.dhtm l 
Honingbijen sterven door uitlaatgassen. 
Bron: Tommy Van Damme  www.hln.be – The Guardian 
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1716685/2013/10/04/Honingbi
jen-sterven-door-uitlaatgassen.dhtml 
Ban op pesticide baart andere zorgen. 
Uit de Standaard 28/11/2013: Tom Ysebaert 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20131128_00862000 
Devgen wordt R&D hub voor biologische insecticiden 

De Tijd: http://www.tijd.be/r/t/1/id/9436740 
Jan De Schamphelaere 

 

Ban op pesticiden baren andere zorgen. 
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 Op zaterdagmorgen 21 september kwam een medewerkster van het FAVV op 
bezoek begeleid door een assistent in de bijenteelt. Uiteindelijk viel de controle best 
mee. Als je het ergste verwacht qua controle kan het ook alleen maar meevallen. De 
vragen van het FAVV waren gemakkelijk te beantwoorden. Daarna werden er een 
aantal bijenkasten gecontroleerd en ook het broed of de broedaanzet werd aan een 
inspectie onderworpen door de assistent in de bijenteelt. We moesten wel zelf 
iedere keer de ramen uit de kast halen. Een goede maatregel want geen enkele 
imker wil eigenlijk dat er een ‘vreemde’ in zijn bijenkasten zit te rommelen. Een staal 
van bijen werd dan afgeveegd in een zak en de bijen werden snel naar het 
hiernamaals ‘vergast’. Die dode bijen moeten nu in laboratoria dienen voor het 
onderzoek naar de meest courante virussen die vandaag in onze Vlaamse 
imkerkasten huizen. Een onderzoek gesponsord door de EU. We verwonderden ons 
wel over de onderzoekster van het FAVV. Met de draagbare computer, mobiele 
printer en scanner in de aanslag vond zij het alvast niet nodig om een imker pak aan 
te trekken. Tussen de geopende bijenkasten doorstond zij de test met glans. We 
konden natuurlijk niet achterblijven, maar onze blote handen werden wel 
onderworpen aan een paar lelijke steken. Het onderzoek verliep goed tot de 
voorlaatste kast werd geopend. Deze kast was al een tijdje in verval en had ‘op reis’ 
geleden onder een spuitactie van een naburige boer. Bij het openen zagen we dat de 
broedaanzet niet goed was. Veel gesloten celletjes die precies doorprikt waren: een 
typisch teken van varroa. De bodem was eind augustus al eens gereinigd van de dode 
bijen en amper een maand later was de toestand nauwelijks verbeterd. De assistent 
van de bijenteelt maakte wel plotseling melding van sporen van Amerikaans 
vuilbroed. Die van het FAVV eiste onmiddellijk een broedstaal met wasraam en al. En 
het waren redelijk ‘zwarte’ raten… Zowel mijn vader als ikzelf voelen een koude 
rilling.  De totale vernietiging van onze bijenstand kwam zo wel erg dichtbij. Een paar 
dagen later werd als klap op de vuurpijl in Lier zo een broeihaard van de ziekte 
ontdekt. De imker daar verloor al zijn bijenkasten op de verdelgingsstapel. We 
voelen onze sympathie met de man. Na een maand angstig afwachten heb ik dan 
uiteindelijk zelf het FAVV via mail gecontacteerd. Het  broedstaal was negatief op alle 
aangifteplichtige ziekten. De kast was er tegen eind oktober wel niet meer. Oorzaak : 
de verdwijnziekte…. Geert   
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Donderdag 13 maart 2014  om 19.15 uur 

Cinemazaal Roxy, Stationsstraat 29, 9140 Temse 

Inkomprijs: 2 euro 
 

Sinds een dikke tien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend 

fenomeen voor. Honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de 

aardbodem te verdwijnen. Een virus? De grote hoeveelheden pesticiden? De 

industrialisering van de honingsector? Niemand lijkt een antwoord te hebben.  

 

De regisseur Markus Imhoof maakte er in ieder geval een knappe documentaire 

over omdat hij u meevoert naar een wonderbaarlijke, mysterieuze wereld; omdat de 

close-ups van de bijen – sierlijke, slimme, scherpe wezentjes! – zéér 

indrukwekkend ogen en omdat hij u op overtuigende wijze bewust maakt van een 

fenomeen dat echt wel als onrustwekkend mag worden bestempeld. 

 

U komt ook een hoop dingen te weten over bijen die je echt verbijsterd doen staan.  

Wist u bijvoorbeeld, dat één derde van de ingrediënten die u dagelijks in uw bord 

aantreft niet zouden kunnen bestaan zonder de nijvere huisvlijt van bijen? Dat in 

China en de Verenigde Staten geen enkele bij nog kan overleven zonder 

antibiotica? Dat er in China door het overdreven gebruik van pesticiden geen 

enkele bij meer rond zoemt? Dat de bijenteelt, zeker in de Verenigde Staten, een 

bijzonder winstgevende big business is die qua omvang nauwelijks hoeft onder te 

doen voor de vleesindustrie. 

 

Marcus Imhoof zegt hierover; ‘Mijn bedoeling was om de kijker de mogelijkheid te 

geven het drama te vatten dat zich vandaag afspeelt. Daarom hebben we willen 

werken met sterke, sprekende beelden die enorm zintuiglijk werken. Hun grote, 

behaarde ogen en hun schild doen denken aan fascinerende wezens van een andere 

planeet, die er op het scherm zo groot uit zien, meestal zelfs groter dan de mens.’ 

 

De film wordt ingeleid door Willy Devriese. Hij is een ervaren imker en al enkele 

jaren één van de eersten die het wezenlijke gevaar van het ongebreidelde gebruik 

van de nieuwe generaties pesticiden aan de kaak stelt. In de korte inleiding neemt 

hij u mee door de verschillende delen van de film zodat u nog   
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een beter inzicht krijgt in de verschillende onderdelen ervan en zo de boodschap van 
de film optimaal begrijpt. 
In de nabespreking “ Neonicotinoïden, stille moordenaars of ecologische ramp” 
verduidelijkt hij niet enkel de werking  van deze pesticiden maar gaat hij ook dieper 
in op de gevolgen van het gebruik ervan en dit niet enkel voor de honingbij maar ook 
voor het ganse ecosysteem en wie weet ook voor de hele volksgezondheid.  
Deze film en de nabespreking ervan is niet alleen voor imkers maar zeker ook voor 
iedereen die met de natuur en het voortbestaan van de mens begaan is, een 
absolute must.  
 
De film is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en duurt 96 minuten. 
 

Organisatie: MiNa-raad Temse i.s.m. gemeentebestuur Temse – CVN Waasland en 

Wase Imkersbond 

Zien hoever bijen zich verplaatsen 

Interessant om eens naar  volgende link te gaan. 
Bij het rondzoeken op internet deze interessante rubriek gevonden  om de afstand te 
visualiseren die de bijen rond hun woonst bestrijken. 

Ga naar www.homecrossing.de/beespace/. 

Bienenstandort aanvinken en een bijtje verschijnt rond Göttingen.  Dit verslepen 
naar bv. Bornem.  De kaart kan voortdurend vergroot worden door dubbelklikken.  
En dan verschuiven naar de gewenste plaats door het slepen met de muis.  Eens ter 
plaatse met de namen van de straten, kan het bijtje er blijven en vinkt men 
Hauptfluggebiet 3 km aan.  Een grote blauwe cirkel geeft het vliegbereik aan.  Men 
kan ook nog een cirkel van 5 km definiëren.   
De Cock Eddy 
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Actueel 

Traditioneel vieren we Sint Ambrosius op 7 december als patroonheilige van de 

imkers. In de loop der voorbije jaren verdween het religieuze aspect, en werd het 

stilaan Ambrosius zonder de Sint. Dat belet ons niet om in het begin van deze 

donkere maand een activiteit aan zijn nagedachtenis te wijden. En op 5 december 

hebben we dat met bijna 30 leden gedaan. Inderdaad, er waren bijna uitsluitend 

imkers, de partners werden veelal thuisgelaten. Het was een leuke avond. Geert 

begon met een quiz, helemaal in het teken van de bijen en de imkerij. We weten nu 

dat ter gelegenheid van een foto, ontzegelen en honing roven hetzelfde kunnen 

betekenen. En dat de kleur van de moer in 2023 opnieuw rood zal zijn. En dat de 

bijen met hun vleugels slagen om af te koelen. En dat we in totaal 5 voorzitters van 

de Wase Imkersbond hebben gehad, maar altijd maar 1 tegelijk. Vooraleer we de 

antwoorden te zien kregen werden we getrakteerd op heerlijk gebak, zoals dat alleen 

in het Waasland bestaat. Bedankt aan allen die zich daarvoor ingezet hebben. De 

avond werd besloten met een aanwezigheidstombola, waarbij mooie prijzen te 

winnen waren. Chris De Jongh 

 

Concurrentie in de natuur door pesticiden, naar een Natuurpunt Studie van 6 

dec.2013. Met dank aan Marc en Luc.  

www.natuurbericht.be/?id=11837 

 

 

Honing in de supermarkten.  Wel in de Franse taal doch de film spreekt voor zich. 

Groetjes. Maes Hugo 

http://www.youtube.com/watch?v=KLLCMqKhKgM 
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Op de ledenvergadering van november knoopten we opnieuw aan met een vroegere 

traditie van onze WIB  : de honingkeuring. Een potje honing laten keuren door uw 

collega’s. De formule sloeg aan, want de opkomst was talrijk, waarvoor onze dank. 

Een volgende editie staat dan ook nu al op de planning. Van de opmerkingen na deze 

eerste editie zullen we leren in een volgend beoordelingsformulier. We konden aan 7 

imkers een eervolle vermelding uitreiken op onze Ambrosiusviering in december. Ze 

kunnen aan hun klanten een extra troef uitspelen. 

 

In wat volgt bespreken even de resultaten van de honingkeuring.  

Het was dus de bedoeling dat de mensen strafpunten gaven. We hebben alle 

strafpunten opgeteld van de formulieren die we binnenkregen. De meeste gaven 1 of 

2 strafpunten op 10. Andere imkers waren strenger. 

Allemaal opgeteld werden de resultaten van de individuele imker hem per mail 

bezorgd. Een aantal formulieren zijn nog af te halen op de volgende vergaderingen.   

Om deze resultaten te vergelijken met andere honingpotten die we allemaal keurden 

hebben we twee maatstaven 

 Het gemiddelde van de strafpunten in de specifieke categorie voor alle 

potten. 

 De mediaan geeft het getal aan dat de middelste waarneming van een 

verzameling getallen die naar opklimmende grootte gerangschikt is. 

 

Deze gemiddelden en mediaan sturen we mee om uw resultaat te vergelijken met de 

resultaten van de anderen. Indien u slecht scoorde op een bepaald deelsegment en 

wil weten hoe u dit kan verbeteren kan u altijd terecht bij de collega's in de komende 

vergaderingen. Het is de bedoeling dat we er allemaal iets uit leren.  

De gemiddelde vochtigheidsgraad is belangrijk omdat boven de 21,5% er altijd een 

groot gevaar op gisting bestaat.  

De meeste strafpunten werden gegeven op de aanwezigheid van 
fouten/onregelmatigheden op het etiket. Ook dat sommige honing te hard werd 
bevonden en schuim bevatte is een aandachtspunt. 
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Resultaten honingkeuring : gemiddelde en mediaan 

 
Gemiddelde Mediaan 

vochtigheidsgraad 19,43 19,25 

Uitzicht zuiverheid pot en deksel 33,36 29 

Etiket 39,91 36 

zuiverheid deksel 28,32 23 

schuim 34,41 21,5 

luchtblaasje 22,73 18,5 

vuiltjes 14,86 11,5 

te hard 25,27 22 

schifting 12,27 10,5 

onregelmatig 17,77 13 

Helderheid (lopende honing) 15,14 7,5 

Totaal 244,05 222,5 
 

 

Een link naar de Cursusboek Honingkunde 
 

Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en 
–bonden. 
 

http://www.bijenhouders.nl/files/pdf/Honingcursusboek.pdf 

 

en wat er zoal verkeerd kan lopen bij een demonstratie ‘afnemen van honingramen 

om te slingeren’, en dus het belang aantoont om zeker lid te zijn van een erkende 

imkervereniging zoals de onze en dus verzekerd te zijn tegenover derden bij zulke 

ongevallen.  

 

http://www.nu.nl/algemeen/581384/chaos-bij-cursus-honing-maken-in-breda.html   

 13 

Verslag ‗Honingkeuring 2013‘ 

http://www.bijenhouders.nl/files/pdf/Honingcursusboek.pdf
http://www.nu.nl/algemeen/581384/chaos-bij-cursus-honing-maken-in-breda.html


HWB 158 

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

 
 

 

 

 

 
 

In januari houden we traditioneel GEEN ledenvergadering op de tweede donderdag 

van de maand.  

 

In februari starten we opnieuw met de ledenvergaderingen in Huize Steenstraete.  

 

13 februari: in de winter kijkt de imker naar de varroaplank om te zien hoe zijn 

bijenvolk evolueert. Het volstaat om een luier, windel of papier eronder te leggen en 

zo de evolutie van het bijenvolk lezen. We kunnen u hierbij helpen door middel van 

een grote loep, maar dan hebben we ook uw hulp nodig. 

Gelieve in de weken voorafgaand aan de vergadering een windel, pamper, 

onderplaat, varoaschuif of wit blad papier in te schuiven. Foto’s altijd welkom en 

ook glazen potten met mul.   

 

8 mei: Vorig jaar gingen we larfjes halen bij Jef Beuckelaers in Londerzeel. Daar 

hebben we interessant concept gezien voor imkers die hun larfjes bij een 

meesterkweker moeten gaan halen, maar langer dan een uur in een ‘warme’ auto 

moeten zitten. De uitleg op 8 mei.    

 

NIEUW!!  In het kader van de permanente vorming van de imkers en de 

bijenproblematiek geven we voor iedere geïnteresseerde imker een aantal 

theorielessen en infomomenten.  

Deze gaan door op een andere locatie dan Huize Steenstraete – Sint-Niklaas (zie 

kalender). Op Hof Ter Saksen organiseren we de evenementen in de Hoeve nabij de 

parking (uitgang  Zandstraat, Haasdonk-Beveren) 

 

23 februari Hof Ter Saksen: 9u30 – 12 uur.  

Frans Daems: Het belang van bijenvoeding en een stuifmeelrijk aanbod:  

De erevoorzitter van de Limburgse Imkersbond komt spreken over het belang van 
bijenvoeding en een stuifmeelrijk aanbod. Reeds talloze keren is er op ons gewezen 
dat de klimaatverandering zorgt voor minder stuifmeelaanbod in het najaar. Net dit 
is een cruciale tijdstip van het jaar want de eerste stenen van het toekomstig 
bijenvolk worden gelegd bij de creatie van de winterbijen in 
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september, oktober, november, …. Aan hem om ons meer duiding te geven bij dit 

onderwerp  

Iedereen welkom! 

  

13 maart 2014: Film More Than Honey: 19u30 – met aansluitend debat Zaal Roxy 

Locatie : Stationsstraat 29, 9140 Temse.  Ieder lid van de WIB is van harte welkom.  

(Zie ook tekst Willy) 

 

13 april Hof Ter Saksen: 9u30 – 12 uur.  

Dirk Desmadryl: Imkeren met beperkte broedruimte:  

Uit West-Vlaanderen halen we een imker die een autoriteit is op dit gebied en die de 
knepen van broedbeperking al 30 jaar onder de knie heeft. In 2005 publiceerde Dirk 
Desmadryl nog de praktische handleiding voor de bijenteelt, een naslagwerk dat 
onze cursisten kregen bij het volgen van onze laatste cursussen. De man selecteert 
als hoofdredacteur ook telkens de imkerliteratuur voor het maandblad van de 
KonVIB. Kortom een bezige bij. We zijn er zeker van dat hij ons iets kan bijbrengen 
over het belang van broedbeperking via een eenvoudige methode die de 
honingopbrengst verhoogt en tegelijk de varroa kan indammen en het zwermen 
verhinderen 
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Zon 
 
 

Waar vinden wij jou?. 
Je zit verborgen achter sneeuw- en regenwolken, 

Gejaagd door de wind, 
Mist is je compagnon, 

Soms laat je je zien, 
Flets en met weinig animo. 
Moeten wij weg van hier? 

Ver weg, 
Naar waar de  zon altijd schijnt. 

Moeten we onze bijen verweesd achter laten? 
Moeten wij onze bloemen en de vogels vergeten? 

Waar blijf je? 
Wanneer geef je nieuwe warmte, 

Een tinteling op onze huid, 
Geef je bijen vrije vlucht, 

Bloemen hun bloemenpracht, 
Met verleidelijke kleuren, 

Een vriendelijk briesje? 
We zullen geduldig op jou wachten. 

 
BeeLover        Winter 2014 
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De planning was al lang klaar en de te bezoeken punten aangeduid op de kaarten. 
Alleen de datum was er nog niet opgeplakt. 
Toen ik een ernstig voorstel kreeg heb ik de nodige zaken gepakt en ben ditmaal niet 
op een vliegtuig gestapt maar met de bus vertrokken naar een mooi eiland op de tip 
van de Italiaanse Laars. 
Met de bus is niet helemaal waar want tussen de ene rit en de volgende genoot ik 
van een korte cruise langsheen de Italiaanse Westkust. Na een bezoek aan de stad 
Genua scheepte ik in de vroege avond in  voor Palermo op Sicilië. Voorbij Elba, 
Corsica en Sardinië. Twee en twintig uren genieten van een rustige staalblauwe zee. 
Tijd om terug wat Italiaans te leren. Met af en toe een school(tje) dolfijnen als 
gezelschap. Ik weet eigenlijk niet wat ze kwamen zoeken langs mijn grote ferry. Maar 
het was een plezier hen al duikelend bezig te zien. Of was het 'dolfijntje over' in 
plaats van 'haasje over'? in de late namiddag kwam Sicilië in het zicht. 
Eindelijk zou ik de oude Griekse en Romeinse tempels en ruïne -steden kunnen 
bezoeken. Als deel van de cursus Kunstgeschiedenis en Stijlleer, vele jaren terug, 
toen ik mijn broek nog mocht verslijten op schoolbanken ( en dat is al heel lang 
geleden), heb ik verschillende van die oude bouwwerken mogen konterfeiten. En nu 
zou ik ze in werkelijkheid ook nog zien. Onder anderen de stijlvolle  Tempel van 
Concordia niet ver van Agrigento 
Maar eens imker, altijd imker en daarom ging ik ook op zoek naar bijenstanden. 
En ik heb er veel gezien, heel veel. Maar geen enkele bijenman die bezig was of die ik 
kon ontmoeten. Zaten ze nog op het Apimondiacongres in Kiev, Oekraïne,  in de 
regen misschien? Hier scheen in alle geval een lekker zonnetje. En de bijtjes deden 
goed hun best. Eigenlijk had ik wel eens een praatje willen maken met de Siciliaanse 
biemannen. Helaas, dit keer bleef het bij een wens. 
Maar geen nood. Als compensatie ontdekte ik  dat onze gids zelf een bieman was. 
Cyriel uit Lanaken. Niet alleen een prima gids, die met kennis van zaken sprak over 
de te bezoeken sites maar eveneens een goede bijenhouder. We spraken over onze 
wederzijdse vrienden-imkers. En uitgebreid over de bijen, natuurlijk. 
Toen ik de Etna aan het beklimmen was kwam ik juist onder een groots zwart lava 
veld verschillende standen tegen. Keurig verzorgd en mooi verdoken opgesteld in het 
landschap. Maar een imkersoog weet waar hij moet zoeken. 
Hogerop zwermden letterlijk duizenden en duizenden lieveheersbeestjes. Nooit 
gezien, Profiterend van het nog warme gesteente? Spijts de koude op deze 

 17 

Dagboek CLVIII 



HWB 158 

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

 
 

 

 

 

grote hoogte voelde de lava nog warm aan. 's Avond bij de terugkeer in mijn 
verblijfplaats kwamen er zelf nog lieveheersbeestjes uit mijn zakken. 
Wat ik niet wist over Sicilië is dat hier ook Noormannen waren geweest. Maar niet 
zo als wij ze kennen van plunderingen, moord en doodslag. Wel heel kunstzinnige 
gebouwen en kastelen lieten ze achter en brachten hier zelfs een Noorse 
beschaving. Daarbij denk ik nu aan het Palazzo Royale met de verschillende 
prachtig ingerichte zalen. Ik heb in stille bewondering gestaan voor al het mooie 
dat hier verzameld was.  
Zoals in het noorden van Engeland waar ik over de Adrian Wall, bescherming 
tegen de Picten, heb gelopen wandelde ik ook hier over een Romeinse Muur, die 
toen bescherming bracht tegen de opdringerige Barbaarse indringers.   
Maar de stad Palermo zelf kon me niet bekoren. Te druk, te stoffig, te slordig. 
Verstikt in toeterende luidruchtige auto's. Maar als tegengewicht was daar de 
groene bloemrijke natuur. Zelfs voor dit moment van het jaar. 
Ik kreeg ook de gelegenheid om kennis te maken met een zeer gekende sport 
'staken'. Op het programma stond ook een bezoek aan een Romeinse villa met 
werkelijke enig prachtige mozaïeken. Mooiere Romeinse mozaïeken heb ik nooit 
gezien. Zelfs in het beroemde Bardomuzeum in Tunesië. Maar toen ook de 
innerlijke mens iets moest hebben kreeg ik te doen met een PROTESTO PERCHE! 
Nell'Area Commerciale. Non ci song servizi igenici Non c'è aqua maar ook non 
gastronomia. Dat laatste deed de deur dicht en ik ben dan maar naar een volgend 
stadje gereden om van een lekker pizza met een stevige wijn van de streek te 
genieten. Als afsluiter een koel gelati met miele overgoten. Van dat ijsje met 
plaatselijke honing geniet ik nog. en kwam dan ook tot de conclusie dat ook hier 
onze spreuk geldt:  ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 
DOMUS APIS 
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Kogeldistel in het Hof er Saksen te Beveren-Waas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wensen voor 2014 

Het Bestuur van De Wase Imkersbond en de 

redactie van Het Waasse Bieke wensen u en uw 

familie het allerbeste toe, 

een goed bijenjaar en bomvolle honingpotten. 
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BESTUUR WIB 

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

Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis 
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 477 76 87 58 

  

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 en de  KOIV 

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

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

 
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 
Afgev. Stramin. Webmaster WIB, 
Hoofdredacteur HWB, Penningmeester WIB 

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

Smet Geert, Droogveldstraat 201 
2880 Mariekerke (Bornem) 

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

mailto:christina.dejongh@lid.kviv.be
mailto:fons.wuytack@telenet.be
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
mailto:marc.nicque@telenet.be
mailto:guido.vandeputte@telenet.be
mailto:admin@waseimkerbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
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De agenda WIB 2014   jan. – febr. - maart 

Huize Steenstraete om 20 uur stipt. 

 

Jan.-febr. Geen ledenvergadering. 
13 febr. Ledenvergadering: kijken naar de varroaplank, zie in dit HWB158 
23 febr. Hof ter Saksen:9u30 tot 12  uur: Frans Daems spreekt over het belang van 
bijenvoeding/stuifmeel aanbod. 
13 maart: Film ‘More than Honey’ , voor inschrijving en waar zie in dit HWB    
13 april Hot ter Saksen: 9u30 tot 12 uur: Dirk Desmadryl spreekt over het imkeren 
met beperkte broedruimte. 

 

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 15
de

  van januari, april, juli, en oktober. 

 

Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

op het redactieadres toekomen 

 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981 
 


