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Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

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. 

Stuur een mail naar admin@waseimkersbond.be of smetgeert@gmail.com

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Donderdag
12 oktober

19.30u

Voordracht Ghislain 
De Roeck + statutaire 

vergadering

Huize Steenstraete
Nieuwstraat 86

9100 Sint-Niklaas

Zaterdag 
11 november

Kermis en jaarmarkt 
Aanwezigheid WIB

Belsele dorp
9111 Belsele

Donderdag
16 november

20u
Honingkeuring

Huize Steenstraete
Nieuwstraat 86

9100 Sint-Niklaas

Donderdag
7 december

20u

Sint-Ambrosiusfeest:
Gratis drank en hapjes

voor iedereen

Huize Steenstraete
Nieuwstraat 86

9100 Sint-Niklaas
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Overlijden Willy De Prycker

Het Bestuur van de Wase Imkersbond.

Willy kwam altijd samen met zijn vrouw Magda onze cursussen en praktijklessen volgen. 
De eindtest op de cursus was moeilijk, maar Willy en Magda slaagden met glans.  Willy had 
toen al gezondheidsproblemen wat zich vertaalde in een moeilijke communicatie, maar 
was trots op zijn imkerdiploma.

De interesse voor bijen was gewekt en in 2013 startten zij met het houden van bijen. Willy 
volgde trouw alle praktijklessen bij ons thuis of op Hof Ter Saksen. Een hele imker-uitrusting 
werd afgehaald in de Bielanden in Kruibeke en Willy en Magda konden aan de slag met hun 
bijen in de tuin. Die eerste test verliep niet zo goed. Magda kwam op het eind van het jaar 
melding maken van ‘veel’ sterfte. De bijensterfte was ondertussen een courant gegeven in 
het Waasland en het volkje van Willy ‘overwinterde’ niet. Vol goede moed startte de man 
én vrouw het jaar nadien met een nieuw volk - dankzij René  - en ik kan me herinneren dat 
de eerste honingoogst ook een succes was.

Eind 2015 meldde Magda mij dat ze nog 1 bijenvolk hadden, maar dat Willy heel veel 
gezondheidsproblemen kende en dat ze voor hulp beroep moest doen op de kinderen. 
Recent kregen we zijn overlijdensbericht. We wensen heel de familie onze innige 
deelneming en wensen Magda veel sterkte toe.
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Woordje van een bestuurslid

Groetjes, Geert

Het wordt stilaan wat donkerder ’s avonds en onze bijen vliegen niet meer elke dag uit 
naar de bloemetjes die er nog zijn zoals klimop en hier en daar een veld mosterdzaad of 
in het schaarse geval een welriekende phacelia. Tijd om als imker even stil te staan bij 
de toekomst. We nodigen voor de laatste maal in oktober Ghislain De Rouck uit naar het 
Waasland. Ghislain wordt al een dagje ouder en ziet verre verplaatsingen niet meer zo 
zitten. Toch wil hij nog een inspanning doen om ons te komen vertellen over het leven 
van de dar en vooral het belang van darren voor een bijenvolk. Moeten we nog steeds 
darrenraat snijden? De herfst staat ook in het teken van aanplantingen. Dit wil zeggen 
dat we een groepsaankoop organiseren. Goed doorwortelde sporken tegen een goedkope 
prijs (0,9 EUR/spork). Krokussen slaan we dit jaar eens over, maar we hebben een 
bloembollenactie vanuit de Konvib (en we hebben wat meer besteld mocht u nog geen 
bollen ingeslagen hebben voor 11 oktober). En volgend jaar kan u tevens goedkoop zaad 
inslaan om uw tuinen of percelen die u niet gebruikt bijvriendelijker te maken. We keren 
ook terug op onze beslissing van de honingkeuring. We organiseren in november terug een 
‘wedstrijd’ met een aantal prijzen voor de deelnemers. We gaan dit keer nauwer toezien 
op de resultaten dat we niemand verweesd achter laten. Laat je potje honing keuren door 
je collega’s of breng kennissen mee. Hoe meer volk, hoe meer plezier. (Niet-alcoholische) 
drank voor de dorstigen wordt voorzien door de club. Tot slot is er ons Ambrosiusfeest in 
december. Dit is een feest, dat wil zeggen dat er voldoende voorradig is qua drank en eten. 
Allemaal gratis. Een quiz kan u als imker iets laten opsteken van de nieuwe ontwikkelingen.

In januari (en dan zit ik al in 2018) wordt er ook opnieuw een waswafeldag georganiseerd 
voor het omsmelten van uw oude was (rond de 5 kg/lid). Door het beperken van de 
hoeveelheid zou iedereen deze keer aan bod moeten komen. De wintermaanden zijn 
idealen maanden voor het omsmelten van uw oude raten in de stoomwassmelter. We 
gaan hier een praktijkles rond organiseren.  

2018 wordt voor ons bestuur een jaar van veel veranderingen. Een aantal bestuursleden 
zullen omwille van de leeftijd of omwille van de (te) lange afstanden van de woonplaats 
afstand doen van hun mandaat. De jonge garde moet het dan allemaal overnemen, maar 
mochten er mensen zijn die een handje willen toesteken op de vergaderingen of in de 
opleiding van nieuwe imkers of in het bestuur. We aanvaarden ze met groot enthousiasme 
want het aantal bestuurders doen krimpen is geen doel van de WIB. 
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Over Sunhive’s en zwermbomen

De Wase Imkersbond en zijn bestuur heeft zich tot doel gesteld om de bijenpopulatie in 
het Land van Waas ook via natuurlijk imkeren op peil te houden. Een aantal initiatieven 
werden in 2016 en 2017 op touw gezet. Het gaat hier over Sun-Hive’s en zwermbomen.
 
Sun-Hive als baken in het landschap
Niet ver buiten het centrum van Belsele tussen de schaapjes werd een terrein ter 
beschikking gesteld door de Stad Sint-Niklaas aan de Paradijsbeek gelegen langs de 
Hulstdreef. Rechtover de garage werd op 26 april 2017 de Sun-Hive geïnstalleerd. Een Sun-
Hive is een bijenhuis beschermd door een dak op hoge houten palen en het bijenhuis zelf 
bestaat uit twee rieten korven die aan elkaar worden bevestigd. De vorm van de korven 
bootst een natuurlijke bijenwoning (in een boom of aan een tak) na en werd ontworpen 
door Guenther Mancke, een Duitser die jarenlang onderzoek heeft gevoerd naar 
natuurlijke manieren om te imkeren. De bovenste korf zullen de bijen eerst uitbouwen, 
maar onderaan is de uitgang die circa 2,5 m boven de grond hangt. De hoogte is nodig om 
de toeschouwers veilig naar de bijen te kunnen laten kijken. Anders kan o.a. vandalisme 
roet in het eten gooien. 
De aanplantingen in de omgeving werd door leden van de Wase Imkersbond gedaan en 
het terrein is voorzien van diverse wilgensoorten langs de Paradijsbeek. Op termijn kunnen 
vanuit deze wilgenformaties stekken verdeeld worden voor de geïnteresseerden. Op 26 
april 2017 werd de Sun-Hive geïnstalleerd. Op datum van 10 juni werd de Sun-Hive bevolkt 
met een Carnica-bijenvolk dat varroatolerant zou moeten zijn. De officiële inhuldiging van 
de aangekocht Sun-Hivevolgt volgend jaar.

Ook in Beveren-Waas, meer bepaald in Melsele, hebben we een Sun-Hive geïnstalleerd 
dankzij de Gemeente Beveren. De Sun-Hive werd geplaatst in het geboortebos van het 
Molenbeekpark en wordt beheerd door de plaatselijke imker : Jari Vergauwen. Ook hier 
zal de inhuldiging plaatsvinden wanneer het bijenvolk op zijn sterkst is in het volgende 
bijenseizoen.

De Sun-Hives werden bekostigd door de Stad Sint-Niklaas en Beveren-Waas. De rieten 
korven werden gevlecht door een beoefenaar van het ambacht Norbert Demonie, Stalhille 
en VZW De Steenschuit die verscheidene sociale doelgroepen op een unieke manier actief 
wil begeleiden in hun zoektocht naar werk stond in voor de constructie van het houten 
frame. Meer informatie over natuurlijk bijenhouden en de sunhive in het bijzonder: http://
www.naturalbeekeepingtrust.org/sunhive-introduction

http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sunhive-introduction 
http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sunhive-introduction 


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

HWB 173 7

Over Sunhive’s en zwermbomen

Zwermboom 
Het principe van de zwermboom is eenvoudig. Bijen zwermen uit en gaan zich nestelen 
op plaatsen waar het donker is. Een vermomde boom waar voldoende plaats is vormt een 
ideale nestplaats voor de dieren in het wild. Ze hebben een warme beschutting voor in de 
winter.

Tim van Erck ‘holde’ en ‘zaagde’ al 
verschillende boomstammen uit die gevuld 
werden tot een bijenvolk. Deze werden 
hier en daar bij particulieren in de tuin 
geplaatst. Een waar genot voor het oog, 
want je ziet hoe zo een bijenvolk aan 
het evolueren is door het plexiglas dat 
achteraan de boom is ingebracht. Af en toe 
moet je een beetje bijvoederen, want zo 
een heel nest uitbouwen brengt heel wat 
energiebehoefte mee voor een volk en er is 
niet altijd dracht te vinden. Eens de ‘wilde’ 
wasraten zijn uitgebouwd doen de bijen 
hun ding. De stad Sint-Niklaas ging echter 

over tot een aankoop en de milieudienst plaatste in samenwerking met de organisatie 
de blije bijen (meer informatie op www.blijebijen.be) een zwermboom op het openbaar 
domein van de begraafplaats Tereken in de ‘wilgenformatie’. Wie eens een kijkje wil nemen 
naar deze boom is altijd welkom. U hoeft geen schrik te hebben van de bijen, deze zijn erg 
zachtaardig. Van november tot maart gaan de bijen echter in winterslaap en zullen we de 
achtertoegang met plexiglas afsluiten om hen niet te storen in de winterrust. Verrassend 
overleven deze bijen zelfs in moeilijke omstandigheden (hoge vochtigheid). 

Zou overwinteren in een knusse boom en op eigen honing dan toch beter zijn om de 
honingbijen in leven te houden?

Meer informatie en foto’s over de zwermboom en de Sun-Hive’s: http://fotoalbum.
waseimkersbond.be/#!home 

Groetjes, Geert

De Sunhive in Belsele - foto Van Steirteghem Paul

http://www.blijebijen.be
http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home  
http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home  
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Imkersvraag: bultbroed

Het is een van de moeilijkste momenten om als imker een koningin te introduceren op een 
volk met leggende werksters (alleen darrenbroed). In het imkersblad verscheen hier de 
afgelopen maanden iets over, maar we hebben nog een aantal trucjes.

VRAAG : Als beginnend imker heb ik wel wat fouten gemaakt, met als gevolg één kast 
met bultbroed. Elke zinvolle behandeling om dit volk nog te redden lijkt me te laat?

Antwoord van een imker: In het beste geval worden de ramen afgeveegd voor het 
kastenfront, nadat men de vlieggaten heeft afgeschermd met een moerrooster. De 
afgeveegde bijen bedelen zich in bij de andere volken. De ramen met bultbroed gaan de 
diepvries in. Na een verblijf van 24 uur, worden ze ‘gekopt’ of het waslaagje verwijdert en 
over de andere kasten verdeeld. Ze worden er gereinigd zonder het risico van een varroa-
infectie te veroorzaken, want de parasiet overleeft de diepvrieskuur niet. Honing en pollen 
van het afgeveegde volk gaan dus niet verloren. Zo gaat men tewerk  in het beste geval.

 
Antwoord van Geert: het beste is de ramen dus gewoon af te kloppen een eindje van de 
stand (3 à 5 m) en dan vliegen de bijen terug zonder de leggende werkster. Deze bijen 
moeten dan wel een nieuwe koningin (eventueel vergezeld van een klein volkje) vinden in 
een nieuwe kast. Zijn de bijen te oud en wil je hier de introductie van een leggende koningin 
doen, dan is het raadzaam deze koningin met een (deel) van haar bijen op 2 waswafels te 
plaatsen in een nieuwe kast. Nog beter is de koningin op te sluiten in een kooitje met een 
suikerstop. Deze kast op dezelfde plaats zetten als de ‘darrenbroedige’ of bultbroedvolk. 
De bijen van het bultbroedvolk afschudden op dezelfde manier (eindje voor de stand op 
een plank). De vliegbijen en de meeste bijen vliegen terug en zijn maar aan een ding aan 
het denken : oude bijen willen enkel uitgebouwde ramen en bouwen dus de ramen na 
1 week uit mits het voederen met suikerwater. De jonge bijen van haarzelf verzorgen de 
eitjes en het broed. Nadien (1,5 week wachten) kan je er de oude stuifmeelramen van het 
bultbroed gewoon aan toevoegen mits de darrencellen open te maken. Deze actie kun je 
doen tot eind augustus. Het is raadzaam om een tijdje (10 dagen; minstens 7) te wachten 
voor een controle opdat de bijen de nieuwe koningin niet zouden afmaken. 

Groetjes, Geert
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Het Waasse Sunhive-avontuur

Ik had al in een mail gelezen dat in Belsele een heuse Sunhive was geïnstalleerd en toen er 
foto’s verschenen in het Waasse Bieke was ik niet meer te houden.  Zo nieuwsgierig was ik 
dat ik op een vrije namiddag naar Belsele reed.  Alleen ken ik Belsele helemaal niet en had 
ik geen flauw idee waar dat parkje was.  Mijn auto kon ik kwijt bij een grote garage aan de 
Hulstendreef en ik toog op weg in de richting waarin ik mensen met honden zag lopen.  Ah 
ja, honden uitlaten doe je toch in een park? Ik kwam terecht in een groene omgeving, maar 
zag vooral veel koeien en paarden en na 20 minuten besloot ik dat paarden geen goeie 
buren zijn voor bijen en dat ik het in de verkeerde omgeving zocht.  

Ik keerde terug richting auto en vroeg aan een tiener waar het park van Belsele was.  Zij 
nam me mee op weg richting fitness en daarachter was een paadje naar een prachtig 
park.  Daar bracht ik nog meer tijd door.  Ik liep er op prachtige graspaadjes door idyllische 
bloemenweiden, ik dacht ‘prachtig voor de bijen’, maar vond nog steeds geen Sunhive.  Ik 
sprak andere wandelaars aan, maar die bekeken mij alsof ik van een andere planeet kwam 
toen ik begon over 4 hoge palen, met een dakje erop waaronder een bijenkorf hangt.  
Ontgoocheld slenterde ik door Belsele dorp terug naar de auto ... om op 100m van mijn 
auto, aan de overkant van waar ik geparkeerd stond, de sunhive te spotten! Hij staat daar 
prachtig, een eindje van de voornoemde bloemenweiden, maar wat is nu een paar 100 
meter in bijenvlucht?  Ik genoot er een poosje van het mooie zicht om de bijen op zo’n 
hoogte in en uit te zien vliegen.  Ze brachten duidelijk zichtbaar stuifmeel binnen. 

Nee, reuzenpaddestoelen!Plastiek?
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Het Waasse Sunhive-avontuur

Met de energie van de bijen in mijn hart reed ik verder naar het stiltegebied van de Fondatie 
van Boudelo in Sinaai. De stilte kreeg snel vat op mij en ik verlangzaamde.  In die rust kwam 
ik oog in oog te staan met een ree.  Het was net voor een bocht dat ik door de bomen heen 
een felle rosse vlek zag afkomen.  Ik bleef muisstil staan en daar kwam ze.  Heel even hield 
ze in en toen liep ze zelfs nog enkele meters verder, maar dan rook ze me waarschijnlijk 
en liep rustig de berm in. Waw! Verder ging het langs de Stekense vaart.  Daar zag ik plots 
op 20 meter van de weg grote witte dingen en ik dacht nog ‘welke onnozelaar heeft hier 
nu plastiek gegooid?!’, maar het bleken reusachtige paddestoelen te zijn, sommige groter 
dan een voetbal !  (ik zuig dit niet uit mijn duim, zie foto’s).  Terugkerend in de richting 
van de auto zag ik, verscholen in het bos, kleine huisjes.  Welnee, geen kabouterhuisjes ;-)  
Het bleken 5 lage bijenstanden met telkens 4 kasten waar de bijen lustig aan- en afvlogen.  
Heerlijk verborgen in de bossen.

Op de terugweg liep ik nog op een lang mysterieus pad onder een boog van hazelaars.  De 
hele wandeling zag ik insecten en vogels in alle kleuren en formaten.  Het was bepaald 
sprookjesachtig.

En dat allemaal in ons eigen landje van Waas!

Antwoord van Olivier: deze paddenstoelen kwam ik in mijn jeugdjaren veelvuldig tegen 
in de Waasse weilanden maar nu is het toch al een poosje geleden dat ik er nog een heb 
gezien. Het zal u niet verbazen dat deze paddenstoel de naam reuzenbovist draagt. Wist 
je dat reuzenbovisten in lang vervlogen tijden gebruikt werden door imkers als brandstof 
voor hun berokers? En als ‘voetbal’ door kinderen? Of toch althans door een.

Groetjes, Christel Cleys, prille imker
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Cursus “De zomerse bijenweide…”

De bijen hebben het moeilijk. Een van vele oorzaken hiervan is voedseltekort tijdens de 
zomer. Gelukkig zijn steeds meer mensen bereid hun steentje bij te dragen door allerlei 
bijenvriendelijke bloemen aan te planten. Deze cursus speelt in op frequent voorkomende 
vragen als: welke bloemen plant ik best aan, hoe plant ik ze aan, waarom zijn ze zo 
belangrijk, en tal van andere prominente vragen. Het zijn bovendien lang niet alleen de 
honingbijen die in de zomerperiode nood hebben aan extra voedsel. Ook hommels kunnen 
dan best wat meer bloemen gebruiken. Waarom vooral honingbijen en hommels gebaat 
zijn met zomerbloeiers komt u uiteraard te weten in de lessenreeks. Het leuke aan bloemen 
planten is dat we meteen alle bijen helpen, ook de wilde soorten waarvan de meerderheid 
tijdens de zomermaanden actief is.

We volgen een avontuurlijke vlucht die vertrekt en eindigt bij het nest. Onderweg bezoekt 
een bij verschillende bloemen waarbij ze stuifmeel en nectar verzamelt om zichzelf en 
haar nakomelingen te voeden. Op verschillende interessante vragen wordt getracht een 
antwoord te geven. Hoe vinden bijen bloemen, hoe weten ze of ze stuifmeel of nectar 
moeten verzamelen, hoe lokken planten bijen, hoe werkt bestuiving, hoeveel stuifmeel en 
nectar hebben bijen nodig en wat is het gevolg van een tekort? Kortom, de hele stuifmeel- 
en nectarstroom wordt in kaart gebracht.

Nadat in de eerste lessen een basiskennis is verworven gaan we onze bijenweide van 
dichterbij bekijken. Wat zijn onder andere de eigenschappen van een bijenweide en 

Honingbij verzamelt stuifmeel op koolachtigeOok wilde bijen worden geholpen!
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Cursus “De zomerse bijenweide…”

Groetjes, Olivier

aan welke voorwaarden moet ze voldoen om succesvol te zijn? Hoe kunnen we de eigen 
bijenweide analyseren? Zijn tuinen de bijenweide van de toekomst?

Bloemenweides worden met veel enthousiasme en goede moed ingezaaid maar vaak zijn 
de resultaten teleurstellend. Een nuchtere kijk op deze complexe groenvorm is bijzonder 
hard nodig. Met behulp van een stappenplan gaan we bepalen welk type bloemenweide 
we gaan zaaien en wat we ervan mogen verwachten. 

Aan de hand van verschillende beplantingsconcepten wordt een klassieke tuin omgevormd 
tot een echte bijentuin. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het combineren en 
toepassen van planten. Met een o.a. bijenhagen, bijenborders, bijenbloempotten, 
bijendaktuinen, bijenbosjes en nog vele anderen wordt er een antwoord gegeven op de 
belangrijkste vraag hoe we onze bijenweide kunnen verbeteren. 

We gaan van start op donderdag 26 oktober om 19:00u stipt.
Inschrijvingsinformatie en inschrijven kan via de website van NEMEC vzw;  www.nemec.be
Meer praktische informatie via corneel.dewindt@nemec.be
Meer praktische informatie via Olivierfoubert@hotmail.com

Een echte bijentuin.Tetradium of bijenboom heeft zijn naam niet gestolen.
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Inheems, wild en onbemind

Werkster foeragerend op biggenkruid

Werkster steelt nectar op wikke

Werkster foeragerend op eik

Werkster drinkt nectar van boterbloem

Wilde bloemen worden vaak afgedaan als onbenullig. Toch stel ik vaak vast dat onze biekes 
op inheemse ‘onkruiden’ en bomen vliegen die niet als drachtplanten worden aanschouwd. 
Zo had ik nooit gedacht dat onze typische inlandse eiken iets voor honingbijen konden 
betekenen. Ook de hardnekkige boterbloem heeft blijkbaar iets te bieden. Soms is er 
de hulp van hommels nodig om gaatjes in bloemen te bijten zodat honingbijen met hun 
middellange tong er toch nectar van kunnen verzamelen.

Groetjes, Olivier
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Trouwfeest van een bestuurslid

Varroaplank & wasmotexplosie

Een heel gezellig feest! - foto Olivier Foubert

Uitbraak wasmot - ©Olivier foubert

De geloften - foto Olivier Foubert

Varroaval - ©Olivier foubert

Na twee mooie kindjes was het eindelijk zo ver. Tim ging trouwen. Enigzins verrassend 
werd heel het bestuur uitgenodigd want uiteindelijk gaat het toch maar om een ‘hobby’. 
Het laat zien dat Tim veel belang hecht aan het verenigingsleven en de imkerij. Het feest 
barste dan ook van gezelligheid, intimiteit en sfeer. Het was echt een feest op maat van Tim 
en Esmeralda. Chapeau!

Dit jaar bijzonder veel varroa en wasmot tijdens de zomermaanden. Bang afwachten!
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Honingbij op Helenium ‘Ranchera’ - ©Olivier foubert

Honingbij op Helenium ‘Sombrero’ - ©Olivier foubert

Honingbij op Helenium ‘Fuego’ - ©Olivier foubert

Helenium ‘Short and Sayssy’ - ©Olivier foubert

Bezoek plantenkwekerij Spruyt: Helenium
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Bezoek plantenkwekerij Spruyt: Sedum

Honingbij op Sedum ‘Dazzleberry’ - ©Olivier foubert

Honingbij op Sedum ‘Yellow Xenox’ - ©Olivier foubert

Honingbij op Sedum ‘Chocolate Drop’ - ©Olivier foubert

Honingbij op Sedum ‘Sunkissed’ - ©Olivier foubert
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Lidgeld 2018

Lidgeld 2018 naam e-mailadres

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer:
BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB

Over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2018 + geboortejaar + aantal 
kasten in de mededeling, als je dat nog niet doorgegeven hebt.

Gelieve zo snel mogelijk uw lidgeld te voldoen. Liefst voor midden december want dit is de 
deadline voor de verwerking van de ledenlijsten.

Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Voor Nederlandse abonnees is het €30, + €5, verzendingkosten. 

Lid voordelen zijn:
Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B., Verzekering. en vrije toegang tot alle 
vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke, gebruik slinger, 
overlarfprogramma, info per mail en internetdropbox met een schat aan informatie.

Als bijlid betaalt u €10,00. U ontvangt dan alleen HWB, informatie via mail en mag u de 
vergaderingen bijwonen en deelnemen aan het overlarfprogramma.

Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het Waasse Bieke 
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Oppassen voor roverij

Lidgeld 2018

Wie bij het bijvoederen geconfronteerd wordt met roverij verkleint het beste de ingang 
van het nest zodat er maar een paar bijen kunnen passeren. Of de introductie van deze 
middelen ter voorkoming van muizen in de winter zijn een interessante toepassing bij 
roverij.

Bij extreme gevallen waar het volk wordt leeggeroofd doet u best een beroep op een 
roverstunnel

Meer details hier : https://buckfastimker.wordpress.com/2015/07/30/rovers/

Groetjes, Het bestuur

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 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 

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.

https://buckfastimker.wordpress.com/2015/07/30/rovers/
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Pesticiden en hommels

Neonicotinoïden kunnen eierleggende hommels dramatisch verminderen, hun 
mogelijkheid om nieuwe kolonies te stichten en zouden zo lokaal kunnen verdwijnen.

Een controversieel pesticide, thiamethoxan, kan mogelijk lokaal, de verdwijning veroorzaken 
van de hommelkolonies. Ze hebben niet meer de mogelijkheid om nieuwe kolonies te 
stichten, zeggen wetenschappers. Voorspellingen op basis van een mathematisch model, 
suggereren een totale instorting van de lokale populaties aan wilde bijen.

Hoofdonderzoeker Professor Nigel Raine, aan de Universiteit in Guelph in Ontario, Canada, 
stelde: hommelkoninginnen die blootgesteld werden aan dat neonicotinoïden, konden 
26% minder eieren leggen om een kolonie te starten. “Een zo grote vermindering van de 
mogelijkheden van de koninginnen om nieuwe kolonies te stichten, vergroot de kans dat 
wilde populaties zullen uitsterven.” 

In 2013 werd een 2 jarige, tijdelijke ban opgelegd door Europa en dat over gans de 
Europese Unie, om neonicotinoïden te gebruiken op oogsten die in bloei staan, wegens 
de zekerheid dat het nicotine gerelateerde chemisch bestanddeel, schade kan toebrengen 
aan gewasbevruchters. Recentelijk is bevestigd dat de ban blijft terwijl hij onder herziening 
staat. Natuurwetenschappers wilden een permanente ban voor alle oogsten, terwijl 
landbouwers waarschuwden dat dit kan leiden tot oogstverliezen en een terugkeer 
naar oude, meer schadelijke pesticiden.  Een argument tegen de ban was dat de meeste 
onderzoeken met neonicotinoïden gebeurden op de honingbijen en men voorbij ging aan 
het feit dat er een zeer belangrijke bijdrage aan de oogstbevruchting geleverd werd door 
wilde bijen en inbegrepen de hommelkolonies. 

Met een nieuwe studie werden hommelkoninginnen, bombus terrestis, onderworpen aan 
het thiamethoxam chemicalie, en dit in de lente, wanneer de insecten uit hun winterslaap 
komen en zich voorbereiden om hun eerste eieren te leggen. Ruwweg de helft van een 
populatie van 300 tal bijen werden met een siroop, gemengd met het pesticide, gevoederd, 
gelijk aan het niveau dat gevonden werd in de natuur op wilde pollen en nectar. 
Gedurende 10 weken werden de eierleg en de sterfte geobserveerd. 

Het onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature Ecology & Evolution’, toonde 
aan dat koninginnen die blootgesteld waren aan dat pesticide, 26% minder eieren legden 
dan deze welke niet aan dat pesticide blootgesteld waren. Een mathematisch model werd 
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Pesticiden en hommels

Links naar de websites
Gids bijenziekten
Deze heel nuttige gids is beschikbaar op de website van Agroscope (het vroegere 
bijeninstituut Liebefeld):

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/
bienenkrankheiten.html

Ook beschikbaar in het Duits, Engels en het Italiaans.

Imkerswandeling in Gent
Er vond afgelopen week een imkerswandeling plaats in Gent. Hierbij de sfeerfoto’s.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170810_03012293?pid=6599086

dan gebruik om te voorspellen wat zulke verminderde eierleg kan betekenen voor gans de 
wereld. Het effect op de bevruchtingsdynamieken vermeerderde dramatisch de kans op 
lokale verdwijning, stelden de wetenschappers.

Prof Raine zegde: “Wanneer een koningin een kolonie begint, zal ze was beginnen af te 
scheiden en containers vormen om nectar en pollen op te slagen. Dan begint ze ook eieren 
te leggen. Deze lente koninginnen zijn de vertegenwoordigers van de volgende generatie 
hommelkolonies. Deze studie toonde aan dat neonicotinoïden een verwoesten effect 
kunnen hebben op wilde hommel kolonies. 

“Wij moeten dringend meer te weten komen over hoe pesticiden een effect kunnen 
hebben op andere wezens, om een gefundeerde beslissing te nemen over de risico’s in 
verband met het gebruik van deze chemicaliën” 

Bron:https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/14/pesticides-could-wipe-out-bumblebee-

populations-study-shows, Press Association Mondey 14 August 2017 16.16 BST

Groetjes, Paul

Groetjes, Het bestuur

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/bienenkrankheiten.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/bienenkrankheiten.html
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170810_03012293?pid=6599086
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Wilgenstekken beschikbaar

Beste Imkers,

We weten allemaal hoe belangrijk onze bijenweide voor ons is. Guido gaf er ons dit 
voorjaar nog een mooie voordracht over. In vele gevallen is het uitbreiden van onze 
bijenweide noodzakelijk om van het vroege voorjaar tot laat in het jaar onze bijen van 
genoeg stuifmeel te voorzien. De Wase Imkersbond zal jullie daarbij helpen. 

Er zijn vorige winter een 250 tal wilgenstekken van een 10 tal soorten in de grond gegaan. 
Deze zijn wonderbaarlijk genoeg bijna allemaal gelukt en zullen gratis onder onze leden 
uitgedeeld worden!
Het gaat om de volgende soorten:
- Salix purpurea, bitterwilg
- Salix viminalis, Katwilg
- Salix triandra, Amandelwilg
- Salix nigricans, Zwarte wilg
- Salix medimei, Egyptische wilg
- Salix secca, Japanse drakenwilg
- Salix viminalis gigantea, Bindwilg
- Salix bogelsack, waterwilg
- Salix caprea, waterwilg
- Salix fragilis, kraakwilg

De stekken zijn fors gegroeid en zijn uitgegroeid tot plantjes van 50cm tot enkele soorten 
meer dan 2meter.

Indien je interesse hebt  graag contact opnemen met Tim Van Erck, via gsm : 0495/49 01 
40 of mail timve@hotmail.com.

Gewortelde stekken af te halen in de loop van November na afspraak.

Groetjes, Tim

mailto:timve%40hotmail.com?subject=wilgenstekken
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1. Ieder lid mag deelnemen, maar moet ook op de keuring aanwezig zijn. 

2. Elke aanwezige is ook keurder. Ook niet leden of familie zijn bij deze editie toegelaten.
 
3. Er zijn minstens twee bestuursleden en één lid die instaan voor de goede gang van 

zaken en optreden als hoofdjury. Ook zij mogen deelnemen aan de keuring. 

4. Elke keurder mag maximaal 3 potten van duidelijk verschillende soorten 
gekristalliseerde of vaste honing ter keuring indienen. Vloeibare honing mag niet 
ingediend worden.  Wanneer een pot wordt omgedraaid en de honing loopt tegen 
het deksel aan wordt de honing als vloeibaar beschouwd. De potten zullen moeten 
voldoen aan volgende criteria om aanvaard te worden voor keuring :
• Van het reglementaire type zijn : met een inhoud van 500 gr. en gesloten met het 
bijhorende reglementaire deksel
• Zij moeten anoniem zijn (zonder naam, merkteken, sluitklever of etiket ) 
begeleid zijn van een reglementaire etiket ( los – dus niet op de pot gekleefd ) 
• Zuiver en presentabel zijn (zowel deksel als pot) 

5. Het product zal op de volgende criteria worden gekeurd: 
• Vochtgehalte door middel van een refractometer; maximale waarde 20% - een 
hogere waarde zal wel een groot puntenverlies betekenen maar geen diskwalificatie

• Het nettogewicht van de pot ( het totaal gewicht min het gemiddeld gewicht van 
10 lege potten met deksel – door de hoofdjury bepaald) 

• De presentatie van de gesloten pot  -  uitzicht zuiverheid pot en deksel uitwendig
• Etikettering volgens de regels van het los geleverde etiket (herkomst, naam, soort, 
gewicht en houdbaarheid)  

6. Deze punten worden door de leden van de hoofdjury gequoteerd:
• Verschillende punten van de honing (zuiverheid -al of niet aanwezig zijn 
van zichtbare onzuiverheden zoals schuim aan de oppervlakte, luchtbelletjes, 
onzuiverheden in de honing) 
• Kristallisatie van de honing (hardheid - schifting -vorm) 
• Label : “lekkerste honing” - smaak en geur (zijn subjectieve criteria) SPECIALE 
PRIJS 

Algemeen reglement - honingkeuring 2017
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Algemeen reglement - honingkeuring 2017

Groetjes, het bestuur.

7. Deze punten worden door alle aanwezige keurders gequoteerd: 
De puntentelling gebeurt door de deelnemers en worden nagerekend door de hoofdjury. 
Om fouten en discussie uit te sluiten, zal elke deelnemer zijn puntentelling voor de 
proclamatie kunnen nakijken. De hoofdjury heeft de eindbeslissing. Bij een eventuele 
gelijkstand zal de hoofdjury, hij die het dichtst bij de 500 gr. netto inhoud komt , als 
eindwinnaar aanwijzen. 

8. Prijzen:
- De winnaar van de “lekkerste honing” ontvangt een oorkonde 
- De winnaar van de keuring ontvangt een oorkonde en een waardebon van 25 € 
- De tweede en derde plaats ontvangen een waardebon van respectievelijk 15 € en 10 € 

Elke deelnemer is geacht het reglement te kennen en te aanvaarden zoals het op de 
keuring zal worden voorgelegd. Aanpassingen aan dit reglement blijven enkel mogelijk na 
evaluatie van het bestuur en kan niet gewijzigd worden voor de volgende editie van de 
honingkeuring. 
 
Tot slot hopen wij op een even grote en enthousiaste opkomst als vorige jaren en wensen 
ons ook dit jaar te kunnen verheugen op een hoge kwaliteit van het product dat wij het 
resultaat van onze hobby plegen te noemen. 

Kleurrijke variatie aan honingpotten -en smaken.
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Opendeurdagen Spruyt

Wie nog nooit een bezoek heeft gebracht aan vaste planten kwekerij Spruyt in Buggenhout 
kan maar best een plekje in zijn agenda reserveren om dat snel te doen. Een bezoek is de 
ideale manier om jouw plantenkennis op te krikken en het bijenbezoek te observeren. Zo 
geschiede het ook tijdens mijn laatste bezoek op hun opendeurdagen. Traditioneel gaan 
ze door ergens midden september, ideaal om op zoek te gaan naar laatbloeiers. Voor wie 
dat ene weekend niet goed uitkomt kan steeds vrijdag en zaterdagochtend als particulier 
de kwekerij bezoeken. 

Hun website biedt bovendien een handige digitale catalogus met verschillende zoekcriteria 
waardoor het selecteren van planten vereenvoudigd wordt. Dankzij hun enorme aanbod 
hebben ze voor ieder wat wils, ook voor de imker. Met mijn camera in de hand sluimerde 
ik doorheen de kwekerij om enkele mooie beelden vast te leggen. Uiteraard vergezeld van 
de nodige bijen. De foto’s zijn te vinden op de middelste pagina van het boekje. 

Twee soorten sprongen er uit wat bijenbezoek betreft: Helenium of zonnehoed en Sedum 
of vetkruid. Helenium is een sterke en gemakkelijke vaste plant die wat tijd nodig heeft om 
aan te slaan maar eens ze zich weet te vestigen is het een vaste waarde. Er zijn verschillende 
variëteiten verkrijgbaar die voornamelijk qua kleur en hoogte verschillen. De kleuren 
situeren zich allemaal in de geel, oranje en rode tinten. Sahin’s Early Flowerer is een oude 
maar nog steeds een van de beste selecties. In tegenstelling de sedum’s op groendaken 
hebben deze Sedums wel behoorlijk wat vocht nodig. Vochtgebrek verhoogt de kans op 
ziekte namelijk aanzienlijk. Allen verkiezen ze een plekje in de volle zon. De bloemkleur 
varieert van wit, roze tot rood. Ook het blad kent tamelijk wat variatie. Rode selecties 
komen frequent voor en zijn goed te gebruiken in een vurige border of met eenjarigen. 
Wie verschillende variëteiten met elkaar combineerd kan een bloeiperiode van juli tem 
oktober bekomen. 

Zowel de Helenium als de Sedum zijn een niet te missen aanvulling in de tuin. Niet alleen 
omwille van hun bloemenpracht maar nog veel belangrijker voor het aanvullen van de 
stuifmeelvoorraad in de kast. Althans voor wie geen klimop in de omgeving heeft staan.

Meer info over de kwekerij, hun missie en de openingsuren zijn te vinden op www.
vasteplant.be.

Groetjes, Olivier
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Bijen tanken gepast

Bijen vliegen tot 3km ver, of is het nu 5km, of 6? Afhankelijk van het drachtaanbod en de 
toestand van het volk kan het allemaal. Maar om 3km of 6km af te leggen is wel heel wat 
meer energie nodig. De afstand die ze kunnen afleggen hangt dus af van de hoeveelheid 
nectar en de suikerconcentratie ervan die ze meenemen in hun honingmaag. 

Onderzoekers hebben nu vastgesteld dat hoe verder de voedselbron van de kast verwijderd 
was, des te meer nectar bijen in hun honingmaag droegen. Interessant is echter dat 
dansende bijen minder nectar meenamen dan dansvolgers. Die laatste nemen dus een 
extraatje mee om op zeker te spelen. Mogelijk hebben dansvolgers minder informatie 
over de exacte locatie van de voedselbron dan dansers. Ook kon worden vastgesteld 
dat bij herhaaldelijk bezoeken van dezelfde voedselbron de hoeveelheid nectar in de 
honingmaag verminderde. Dat laat zien dat ervaring een rol speelt bij het afstemmen 
van de energiebehoefte. Ten slotte werd er ook een verschil opgemeten tussen bijen die 
op nectar of op stuifmeel foerageerde want ook de stuifmeelverzamelaars namen een 
extraatje mee om als ‘lijm’ te gebruiken om de stuifmeelklompjes te vormen.

Tot zover een aantal zaken over de hoeveelheid nectar want daarnaast concludeerden 
de onderzoekers dat stuifmeelhalers ook meer geconcentreerde nectar meedroegen dan 
nectarhalers, en de concentratie was hoger naarmate de kwispeldans-een indicatie voor 
afstand van de voedselbron-langer duurde.

Haalbijen verzamelen hun brandstof niet zelf, maar ontvangen die van hun zusters voor 
het verlaten van de kast. Hiervoor hebben haalbijen gemiddeld 2.2 korte contacten met 
hun zusters om te bedelen voor voedseluitwisseling. Mogelijk weigeren zij bij dat contact 
nectar met een ongeschikte suikerconcentratie.

Bijen die nectar halen, ontvangen hun nectar als brandstof op een andere plek in de kast, 
namelijk linksonder op het observatieraam in de studie, dan bijen die stuifmeel halen, 
namelijk linksboven. De onderzoekers konden echter geen verschil in suikerconcentratie 
aantonen afhankelijk van op welke plek in de kast de bijen  de nectar ontvingen.

Bron : Haalbijen tanken gepast brandstof voor ze op reis gaan, Sarah van Broekhoven, bijenhouden september 

2016

Groetjes, Olivier
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Groetjes, Het bestuur

Praktijkdag bijen najaar 2017

      www.vlaanderen.be/landbouw 
  

 

Programma 
 

 13:30 Welkom en inleiding  
 Jean-Luc Lamont (Departement Landbouw en Visserij) 
  
 13:45 Vlaams Bijenteeltprogramma 
  Dirk de Graaf (Honeybee Valley, Universiteit Gent) 

 
 14:15 Het afsterven van bijenbroed door ‘sjoemelwas’ 
 Wim Reybroeck (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) 

 
 14:45 Pauze met demonstraties 

 
 15:15 Apimondia 2017 
 Etienne Bruneau (CARI, Louvain-la-Neuve) 

  
 15:45 Aziatische hoornaar 
 Tim Adriaens (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

 
 16:15 Neonicotinoïden en bestuivers 
 Guido Sterk (IPM Impact, Kuringen) 

  
 17:00 Einde 

 
De organisatie van deze studienamiddag loopt in samenwerking met de partners van het Praktijkcentrum 
Bijen (PC Bijen).  
 

Inschrijving 
 
De toegang tot deze praktijkdag is GRATIS.  
Inschrijven is gewenst: voorlichting@lv.vlaanderen.be 
 

Meer info 
 
Jean-Luc Lamont | tel. 0473 83 70 57 | jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be 
Dirk de Graaf | tel. 09 264 49 29 | dirk.degraaf@ugent.be  
 

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij vindt u op: 
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

 

 
 

Uitnodiging 

www.vlaanderen.be/landbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR - WANNEER 

Zaterdag 28 oktober 2017 | 13.30u | Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen 
‘Groot Auditorium’, Gebouw D, Valentin Vaernwyckweg 1, 9000 Gent 

 

 
Er is ruime parkeergelegenheid voorzien. 
De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer (Voskenslaan 250m van Gent Sint-Pieters). 
De locatie is ook bereikbaar via Schoonmeersstraat. 

 

 
  

PRAKTIJKDAG BIJEN NAJAAR 2017 
  28/10 GENT  
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Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18 9160 Eksaarde - Bestuurslid 
Mail: guido.vandeputte@telenet.be - Tel : 09/ 346 75 95

Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19  9111 Belsele - Penningmeester
Mail : admin@waseimkersbond.be - Tel:  03/ 772 37 16

Smet Geert, Droogveldstraat 201 2880 Mariekerke (Bornem) - Bestuurslid
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

Tim Van Erck, Hoge Bokstraat 232, 9111 Belsele - Afgevaardigde Stramin
Mail: timve@hotmail.com - Tel: 0495 49 01 40

Fischer Theo, Heistraat 9100 Sint-Niklaas - Voorzitter
Mail: theofischer39@gmail.com - Tel:  0479 82 11 07



www.waseimkersbond.be

Overname publicaties Het Waasse Bieke:
Alle in deze imkerinfo  gepubliceerde  artikelen, meningen en inzichten van de WIB 
en artikels van derden 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.

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.

Betalingen WIB op rekeningnummer: 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. Betaling lidgeld gebeurt door middel van storting 
op het rekeningnummer met mededeling: Lidgeld jaar / naam / geboortejaar / e-mailadres.

Indienen artikels
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 
van het Waasse Bieke op het redactieadres admin@waseimkersbond.be toekomen.                       

http://www.waseimkersbond.be
http://www.waseimkersbond.be
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