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Agenda WIB 2019

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

Zaterdag
26 januari

9u-15u
Waswafelenbak Bioklas Hof ter Saksen
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9.30u-12u
Tweedehandsmarkt

Binnentuin Hof ter 
Saksen
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11 april

20u

Reizen met bijen. Evaluatie 
2018 en planning 2019

Huize Steenstraete



Als ik dwaal ....................................................................................................... 4
Waswafeldag 2019 ........................................................................................... 5
Ook Roundup bezorgt bijen buikpijn ................................................................ 6
Een tuin voor bijen en vlinders ......................................................................... 7
Vaccin tegen Amerikaans vuilbroed in de maak ............................................... 8
Woordje van bestuurslid .................................................................................. 9
Verspreiding Aziatische hoornaar ..................................................................... 10
Voorbije activiteiten ......................................................................................... 11
Reuzenbijenkorf Hof Ter Saksen ....................................................................... 13
Bijenvriendelijkste gemeente ........................................................................... 14
Imker administratie .......................................................................................... 15
Boek “The wisdom of bees” ............................................................................. 16
WIB ondersteunt groene speelplaats freinetschool ......................................... 17
Genoom bijenkastkever bekend ....................................................................... 18
Cursus korfvlechten bijenbond Sint-Ambrosius................................................ 19
Sensorbijen in de landbouw ............................................................................. 20
Imker aan het woord ........................................................................................ 21

Inhoudstafel

Vergaderzaal
Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

Wenst u te reageren of heeft u een prangende vraag of mededeling?
admin@waseimkersbond.be



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

4 HWB 178

Als ik dwaal

Groetjes, Paul

Als ik dwaal langs Vlaamse wegen
En zie de kaalheid van de bermen

Dan bloedt mijn hart
Ik zie op TV mooie glooiende landschappen 
Hellingen vol bloemen, struiken en bomen.

En hoor ik de imker zeggen:
Dit is het paradijs voor de bijen

Ik denk, hoe komt het dat er een verschil bestaat
Is dit de schuld van ons allemaal?

Kunnen wij onze plek op de aarde niet besturen
Als een goede huisvader

En ieder zijn plekje geven?
Waarom is dat zo moeilijk,

Waarom wordt een boom zijn plekje niet gegund,
En mag een bloem haar charmes niet uitspelen?

Dat 2019 ons geeft waarover we dromen
Een mooie zomer vol bloeiende bloemen

Bijen die zwaarbeladen thuiskomen
En nectar deponeren die ze bewerken 

Tot heerlijk smakende honing
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Waswafeldag 2019

Groetjes, Geert

Waswafel is een dun plaatje bijenwas dat in de kaders van de bijenkast vastgemaakt 
wordt en waarop de honingbijen hun wasraat uitbouwen. De imkers werden in 2016 in de 
bijenhandel geconfronteerd met enkele loten waswafel die gemengd waren met vreemde 
bestanddelen.

De gevolgen voor de bijenvolken waren zeer negatief op vlak van broedaanzet en bijgevolg 
voor de overlevingskansen. De WIB geeft daarom aan de imkers de kans om hun eigen 
zuivere bijenwas om te smelten tot waswafel voor eigen gebruik.

We gaan om 8.30u van start in de Bioklas (aan de Orangerie) op Hof Ter Saksen. Ingang via 
de Zandstraat, Haasdonk. De activiteit is ook te bezichtigen door geïnteresseerden.

Voorwaarden
• Kostprijs: we beperken de hoeveelheden (max. 5 kg/persoon) omdat we anders nooit 

iedereen aan bod kunnen laten komen. Tegelijk vragen we een vergoeding van 5 EUR 
de kilo voor het gebruik van de waswafeltoestellen en drank & spijs tijdens het proces.

• Geen bijenwas? Leden kunnen bij de bestuursleden zuivere was bekomen mits de 
betaling van een vergoeding van 11 EUR/kg. Ter vergelijking : u beschikt dan over 
zuivere bijenwas die wordt gegoten aan een voordeeltarief ten opzichte van de 
winkelprijs (17 EUR/kilo).

Afspraken
• Breng (indien mogelijk) zelf nog een nylonkous mee (om laatste onzuiverheden te 

verwijderen)
• Eigen pot is ook altijd welkom om tijdelijke stockage (na smeltproces) mogelijk te 

maken. Er zijn evenwel een aantal geëmailleerde emmers voorzien.
• We duimen dat we geen problemen hebben met de elektriciteit. Het kan zijn dat 

het uurschema uitloopt (we hopen dit niet). Wie vroeger komt kan altijd een handje 
toesteken in het smeltproces.

• U geeft vooraf op wanneer u geïnteresseerd bent in onze waswafeldag via smetgeert@
gmail.com

• U krijgt een uur toegewezen van aanwezigheid
• De activiteit stopt om 15u waardoor we tegen 16u alles opgeruimd hebben
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Ook Roundup bezorgt bijen buikpijn

Van neonicotinoïden wisten we het al zeker: deze populaire klasse pesticiden kan fataal
zijn voor bijen. De gifstoffen komen via stuifmeel en nectar van bespoten planten in de
bijenkorf terecht en remmen daar de vruchtbaarheid van de koningin. Werksters die met
het gif in contact komen, boeten aan werkkracht in en gaan voortijdig dood.

Maar ook glyfosaat, dat andere onder verdenking staande pesticide, zou indirect bijdragen
aan de neergang van bijenvolken die al decennia bezig is, melden onderzoekers van de 
universiteit van Texas deze week in het blad Proceedings of the National Academy of 
Sciences. Honingbijen die worden blootgesteld aan glyfosaat, bekend van de onkruid 
verdelger Roundup, spelen een deel van de gunstige bacterieflora uit hun darmkanaal 
kwijt, leert dat onderzoek. Dat lijkt ze vatbaarder te maken voor infecties door schadelijke 
bacteriën.

De onderzoekers denken dat het gebruik van glyfosaat daarmee bijdraagt aan de neergang
van honingbijen en wilde bijen over de hele wereld. ‘Vandaag staat in de bijsluiters van
glyfosaathoudende onkruidverdelgers niks over hun effect op bijen’, zegt Erick Motta, die
de studie leidde, in een persbericht. ‘Producenten gaan ervan uit dat bijen er geen schade
van ondervinden. Onze studie toont aan dat dat wél het geval is.’

Van de acht voornaamste ‘nuttige’ bacteriën in de bijendarm gingen er vier achteruit na
contact met glyfosaat

Omdat glyfosaat zich chemisch bindt aan een eiwit dat enkel bij planten en bacteriën 
voorkomt, was de aanname dat het product onschadelijk zou zijn voor mens en dier. Daar
zijn inmiddels grote vraagtekens bij te plaatsen. Een rechtbank in Californië bepaalde deze
zomer dat Roundup de oorzaak is geweest van kanker bij een schoolconciërge, die jarenlang 
met het pesticide had gewerkt. En de studie uit Texas geeft aan dat het bestrijdingsmiddel 
via de omweg van de darmflora ook schadelijk kan zijn voor honingbijen.

Van de acht voornaamste ‘nuttige’ bacteriën in de bijendarm gingen er vier achteruit 
na contact met glyfosaat. Het hardst getroffen werd de Snodgrassella alvi, een bacterie 
die bijen helpt om voedsel te verteren en ziekteverwekkers op afstand te houden. Bijen 
met een verstoorde darmflora vielen makkelijker ten prooi aan infecties met de bacterie 
Serratia marcescens dan bijen met een ongeschonden darmflora.



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

HWB 178 7

Ook Roundup bezorgt bijen buikpijn

Glyfosaathoudende pesticiden mogen eerdaags niet meer worden verkocht aan 
particulieren in ons land, omdat wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zijn. 
Landbouwers en tuinaannemers mogen de producten wel blijven aankopen en gebruiken.
Ook voor neonicotinoïden geldt een verbod op particulier, maar nog niet op professioneel
gebruik. Ze behoren voor land bouwers nog steeds bij de populairste pesticiden, ondanks 
een voorgenomen gebruiksverbod in de EU op het gebruik van drie van de meest 
voorkomende preparaten. Eind dit jaar zou dat verbod van kracht moeten worden, maar
diverse landen, waaronder België, hebben voor de landbouwsector om uitstel verzocht.

Bron: De Standaard, 25/09/2018, Hilde Van den Eynde

Groetjes, Het bestuur

Groetjes, Het bestuur

Een tuin voor bijen en vlinders

In Een tuin voor bijen en vlinders laat Albert 
Vliegenthart zien hoe je deze bedreigde 
diersoorten een handje kunt helpen. Wat 
kunnen wij doen voor behoud van de bijen? 
Dit inspirerende boek laat zien hoe je heel 
eenvoudig een steentje kunt bijdragen aan het 
herstel van hun leefgebieden. Met informatie 
over nuttige dieren, goede plantcombinaties 
en eenvoudige maatregelen om vlinders, 
bijen en andere insecten naar je tuin, patio of 
balkon te lokken. 188 soorten bijen worden 
bedreigd in Nederland. Met dit boek kan je 
als de lente is begonnen en de bijen komen, 
ze zelf een beetje helpen.
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Vaccin tegen Amerikaans vuilbroed in de maak

PrimeBEE is de eerste onderzoeksgroep die een vaccin voor honingbijen en andere 
bestuivers hopen te ontwikkelen. Het vaccin bestrijdt ernstige ziektes waarmee deze 
bestuivers te kampen krijgen. De uitvinding is het resultaat van een onderzoek dat door 
twee wetenschappers van de University of Helsinki werd uitgevoerd.

Het basisidee van het vaccin is zeer eenvoudig. Wanneer een koningin iets eet dat besmet 
is met pathogenen binden de moleculen van deze pathogenen zich met vitellogenine. Van 
daaruit wordt het verspreid in de eieren van de koningin waar de moleculen toekomstige 
immuniteitsreacties kunnen induceren.

Tot nog toe werd er steeds gedacht dat insecten niet gevaccineerd konden worden omdat 
in hun immuunsysteem een centraal mechanisme voor geheugen-antilichamen ontbreekt. 
Deze ontdekking toont aan dat het wel mogelijk is om over generaties heen signalen door 
te geven.

De oorsprong van de ontdekking lag bij de vaststelling dat wanneer motten aan een 
bepaalde bacterie werden blootgesteld hun nageslacht over een verhoogde immuniteit 
beschikte. Hoe deze overdracht concreet werkte was echter onduidelijk tot wanneer een 
van de onderzoekers in contact kwam met een andere wetenschapster die vitellogenine 
bestudeerde. Na intense samenwerking werd het werkingsmechanisme ontrafeld.

PrimeBEE hoopt om allereerst een vaccin tegen Amerikaans vuilbroed te ontwikkelen. 
Alom gekend als de meest verspreide en vernietigende broedziekte. PrimeBEE heeft de 
ambitie om dit, en andere vaccins, commercieel op de markt te brengen. 

De patenten zijn aangevraagd dus we zullen in de toekomst nog zeker van PrimeBEE horen.  
Nu dat onze honingbij steeds meer te kampen krijgt met nieuwe en agressieve belagers 
is dit bijzonder goed nieuws. Wie weet zijn Amerikaans vuilbroed maar ook Europees 
vuilbroed binnenkort verleden tijd. Dat zou alvast een zorg minder zijn!

Bron: The first-ever insect vaccine PrimeBEE helps bees stay healthy, 31/10/2018, www.helsinki.fi

Groetjes, Olivier
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Woordje van bestuurslid

Succes, Tim

De winter is traditiegetrouw de periode om ons bijenwijde uit te breiden. Ook dit jaar 
is dat niet anders. Kijk zelf even in je omgeving en zoek waar je nog tekortschiet om de 
drachtperiode te verlengen. 

Kijk waar in de tuin (of die van je buren) je nog plaats vind om planten bij te voegen.
Staar je niet blind op de klassieke manier van aanplanten, boompje wat bodembedekers 
er onder en gazon er rond maar durf iets gewaagder gaan, experimenteer eens met 
verschillende klimplanten tegen de gevel van je huis. Plant eens verschillende heesters en 
bomen en probeer verschillende vaste planten uit. Plant er nog een mix van bolgewassen 
tussen en je tuin gaat al snel van een tuin met 5 soorten bloeiende planten naar een 
paradijs met 50 soorten. Heb geen schrik dat dit een wilde boel gaat worden waar de 
buren niet zo blij mee zijn. Neen overtuig hen om mee te doen en wijs hen er op dat er 
in zo een tuin telkens weer iets te beleven zal zijn en uw bijen er veel eten zullen kunnen 
vinden voor dat potje honing waar u buurman zo dol op is.
   
Het aanbod van soorten planten is oneindig, zo ook de periode waarin ze bloeien. We 
hebben vaak de nijging om naar die enkele soorten terug te keren die al veel worden 
aangeplant. Maar durf eens ruimer te denken, onbekend is vaak onbemind. Er zitten heus 
wel enkele pareltjes bij deze minder bekende soorten. Plantenbeurzen zijn de ideale plek 
om nieuwe dingen te ontdekken. Stap ook eens bij een plantenkweker binnen om eens 
rond te neuzen. Je zal versteld staan wat er allemaal te vinden is. 

Mijn mooiste plantenontdekking van dit jaar was de Clematis ‘Freckles’ (Cirrhosa Group)  
Een winterbloeiende Clematis die een 4 tal meter hoog groeit. Hij staat nu bij mij thuis in 
de voortuin al ononderbroken te bloeien vanaf 1 nov en heeft er nog geen zin in om mee 
op te houden. Bij het minste winterzonnetje als de bijtjes buiten durven te komen word 
deze druk bevlogen.

Dit jaar ga ik ook experimenteren met enkele minder bekende Linde soorten. Het gaat om 
soorten linde die eerder als struik of kleine boom groeien. Vaak soorten die vroeger niet 
konden groeien maar met het veranderende klimaat hier nu ook hun gading vinden.

Laat je deze winter dus eens volledig gaan en probeer er op los. Soms zullen er dingen 
mislukken en afsterven, maar vaak komen er mooie pareltjes te voorschijn in je tuin!
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Groetjes, Guido

Verspreiding Aziatische hoornaar

Het jaar 2018 haalt ongetwijfeld de geschiedenisboeken als “kanteljaar” voor de Aziatische 
hoornaar in België. In totaal werden 61 nesten gevonden en verdelgd; een exponentiële 
toename in vergelijking met 8 nesten in 2017. Dit zijn de officiële cijfers voor Vlaanderen 
en Wallonië samen. De verspreidingskaart voor 2018 toont het jaaroverzicht van het 
aantal gemelde individuen (oranje bollen) en nesten (blauwe bollen) in Vlaanderen. In 
2018 werd de Aziatische hoornaar op 160 plaatsen waargenomen. De waarnemingen 
kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: 40 nesten, 39 jagende hoornaars op 
een bijenstand en 81 losse waarnemingen. 

De verspreiding van de Aziatische hoornaar tot 31 december 2017 (boven) en 11 december 
2018 (onder) in Vlaanderen. Nesten als blauwe bollen aangeduid, individuen als oranje 
bollen . Het aantal ontdekte nesten in 2017 bleef beperkt tot de zuidelijke regio van West-
Vlaanderen met 2 nesten in Poperinge en 1 nest in Westouter. In 2018 werden 40 nesten 
en 120 individuen (oranje).
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Voorbije activiteiten

Jaarmarkt Belsele met onze nieuwe WIB tent - foto Tim van Erck

Clematis ‘Freckles’  - foto Tim van Erck Malva sylvestris - foto Paul Van Steirteghem

Groetjes, Het bestuur

Het is intussen een traditie geworden dat wij met de WIB op 11 november aanwezig zijn 
op de jaarmarkt te Belsele. Ook dit jaar was dat niet anders. Het weer kon beter, maar 
degenen die niet bang waren van wat regen werden beloond. Ze konden aan onze stand 
uitgebreid honing proeven, smaken vergelijken en de honing nadien eventueel ook kopen. 
Uiteraard verkochten we naar gewoonte ook bloemenzaden, bijenwas, zalfjes, kaarsen 
enzovoort. We kregen ook heel wat complimenten over onze nieuwe tent!
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Voorbije activiteiten

De proevers - foto Paul Van SteirteghemHet dessertbuffet - foto Paul Van Steirteghem

Groetjes, het bestuur

De smaaktest - foto Paul Van SteirteghemDe keurders - foto Paul Van Steirteghem

De honingkeuring en het Ambrosiusfeest zijn jaarlijks twee activiteiten om naar uit te 
kijken. Ambrosiusfeest was goed, toch weinig feestgehalte, volgend jaar maken we meer 
publicatie en gaan we op zoek naar een nieuwe formule. Suggesties zijn steeds welkom!

De honingkeuring verliep vlot en gemoedelijk. Elk jaar zien we wel iets speciaal en elk jaar 
leert iedereen bij om zijn of haar honing nog te verbeteren.
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Groetjes, Het bestuur

Reuzenbijenkorf Hof Ter Saksen

Tijdelijke hoed voor de reuzekorf - Foto Marc Nicque Toekomstige rietbedekking korf - foto Keith Young

Bouw van de korf - Foto Willy Devriese Netjes afgewerkte korf - Foto Willy Devriese

Onze reuzenkorf krijgt het de laatste tijd hard te verduren. Door verwering blijft er van de 
natuurlijke bruintinten van het kokosmateriaal niet veel meer over. Tot overmaat van ramp 
regende het binnen. Daarom werd een op maat gemaakte hoed over de korf geplaatst 
om de constructie voorlopig waterdicht te maken. We hebben een voorstel overgemaakt 
om de korf in een latere fase te laten bekleden met banden van riet. Zo blijft de korf zijn 
natuurlijke uitstraling behouden, is hij goed geïsoleerd en is hij meteen ook waterdicht.
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Bijenvriendelijkste gemeente

Groetjes, René Van Haute

Uitreiking oorkonde

Recent werd door de Vlaamse Imkersbond aan de gemeente Zwijndrecht de oorkonde 
van “Zeer Bijenvriendelijke Gemeente” toegekend. Voor de officiële overhandiging ervan 
werd ons lid René Van Haute uitgenodigd op een zitting van het College van Burgemeester 
en Schepenen. Dankbaar maakte hij tijdens de zitting van deze uitnodiging gebruik om 
het college - waarbij tevens de milieuambtenaar aanwezig was - op de noodzaak te 
wijzen ook bij de aanplanting van nieuwe bosgebieden gebruik te maken van de “Grote 
Bijenplantengids”, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Imkersbond v.z.w. Een 
exemplaar ervan werd aan de milieuambtenaar overhandigd. Latere aanplantingen van 
een nieuw bosgebied waarbij Wintereik, Schietwilg Tweestijlige Meidoorn, Zomereik, 
Winterlinde, Veldesdoorn en Zwarte Els aangeplant werden, bevestigen het succes van 
deze ontmoeting. Onze bijtjes zullen er in de toekomst wel bij varen
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Imker administratie

Van Klaas Calcoen.

Een tijdje geleden vroeg ik jullie op dit forum naar jullie imker-administratie. Ik heb jullie 
ervaringen en een aantal andere bronnen samengelegd (productieregister, etc.) en een 
“Imkerlogboek” voor de Vlaamse imker gemaakt. Ik wil dit met jullie delen. Ikzelf ben van 
nature nogal slordig in het bijhouden van administratie, dus heb ik dit gemaakt om mij 
daarbij te helpen. Het is een één totaalsysteem geworden, waarin je naar believen de 
zaken kan selecteren die je wil invullen:

• imkergegevens, gegevens honinglokaal, standplaatsen
• koninginnen
• kastkaarten 
• honingoogsten
• aankoop en verkoop
• ziektes
• inwintering
• mijtenval
• varroabehandelingen

Je kan het netjes uitprinten op A4’s en er echt invulboekje van maken, of je kan het digitaal 
ingeven op je computer (of in sommige gevallen zelfs op je tablet of smartphone als daar 
Excel op staat). Ikzelf ga niet alles bijhouden. Voor de zaken die ik zelf wil bijhouden, ga ik 
in een aantal gevallen de bladen uitprinten en manueel invullen, zoals bv. de kastkaarten, 
en nadien op geregelde basis invoeren op de computer. In een aantal andere gevallen ga ik 
rechtstreeks in de computer invoeren. Maar iedereen kan natuurlijk doen zoals hij/zij wil.

Het bestand is vrij beschikbaar en mits wat excelkennis kan (en mag) je er alle aanpassingen 
aan doen die je wil. Suggesties, ervaringen enz. heel welkom op klaascalcoen@hotmail.
com (let wel: dit is geen helpdesk voor excelvragen). Vermoedelijk komt er dan volgend 
jaar een verbeterde versie op basis van die feedback.

Link filmpje voorstelling/handleiding: https://youtu.be/jctrnc6mv4M
Link download laatste nieuwe versie: http://www.dekleinesteen.be/imkerlogboek/

Groetjes, het bestuur
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‘Het leek me dat honingbijen aan dezelfde problemen 
aan het werken waren die wij proberen op te lossen. 
Hoe kunnen grote, diverse groepen harmonieus en 
productief samenwerken? Misschien kunnen we 
wat bijen zo goed doen en het toepassen op onze 
instituten?’. Wanneer Michael O’Malley’s voor het 
eerst begon met bijenhouden dacht hij dat het wel 
leuk zou zijn dit samen met zijn zoon te doen. Hij 
merkte op dat bijen niet alleen samenwerken om 
een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar dat 
ze in het proces ook een opmerkelijke productieve 
organisatie op poten zetten, een beetje zoals een 
miniatuur maar zeer succesvol bedrijf. 

Michael O’Malley realiseerde zo dat managers veel van bijen kunnen leren en identificeerde 
zo 25 sterke inzichten zoals: 

• Gezag uitstralen: de koningin delegeert en werksters maken dagelijkse beslissingen
• Hou het eenvoudig: bijen wisselen enkel relevante informatie uit
• Bescherm de toekomst: wanneer een lucratieve voedselbron is ontdekt, vliegt niet de 

ganse kolonie ernaar toe om ze te oogsten

The Wisdom of Bees versmelt praktisch advies met interessante feiten over de bijenkolonie 
en dat maakt het tot een nuttige en entertainende gids voor elke manager die het meeste 
uit zijn of haar organisatie wenst te halen.  

Boek “The wisdom of bees”

Groetjes, het bestuur
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Groetjes, het bestuur

WIB ondersteunt groene speelplaats freinetschool

Vorig jaar lanceerde het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor het tweede jaar op rij een 
oproep naar de basisscholen om hun speelplaatsen te vergroenen. Vier scholen gingen 
actief aan de slag om een plan op te maken en betrokken de leerlingen, leerkrachten 
tot zelfs de ouders. De Sint-Catharinaschool De Zwaan in Sinaai, Freinetschool De Ark, 
Berkenboom Heistraat en De Fontein kunnen daardoor rekenen op elk 11.250 euro. 

Freinetschool De Ark contacteerde daarop de WIB om samen eens te brainstormen over 
een bijenvriendelijke speelplaats. Omdat in de omgeving reeds heel wat imkers actief zijn 
én omwille van veiligheidsredenen hebben we voorgesteld om geen bijenkast te plaatsen. 
In ruil daarvan zijn enkele kleine bijenhotels een goed alternatief.

Binnenkort steken we de koppen bij elkaar om een plantenpallet samen te stellen. Best 
geen eenvoudige taak want de combinatie bijenvriendelijkheid, niet giftig, niet stekelig, 
sterk regenererend of zichzelf uitzaaien en tegen een stoot kunnen zijn sterk beperkende 
factoren.

Het plan - opgemaakt door Regionaal landschap Schelde - Durme
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Imkers en wetenschappers zijn verheugd met de publicatie van het genoom van de 
kleine bijenkastkever door het ARS (Agricultural Research Service). Zoals we gelukkig nog 
niet mogen ervaren hebben is de kleine bijenkastkever een potentieel zeer gevaarlijke 
bedreiging voor onze honingbijen waarvoor weinig efficiënte middelen bruikbaar zijn. Het 
genoom geeft de complete genetische samenstelling van de kleine bijenkastkever weer en 
werd onlangs gepubliceerd in GigaScience. Deze informatie kan cruciale sleutels bevatten 
die tot betere chemische en zelfs misschien genetische behandelingen kunnen leiden. 

De kleine bijenkastkever heeft een sterk genetisch profiel dat in staat is om veel insecticiden 
te neutraliseren. Nu het genoom gekend is, zal het wetenschappers in staat stellen om 
deze neutraliserende genen beter te begrijpen. De grote uitdaging hierbij bestaat erin om 
een methode te ontwikkelen die enkel de bijenkastkever schaadt en niet de bijen. Men 
kijkt nu of het mogelijk zou zijn een insecticide te ontwikkelen waarvoor de bijenkastkever 
geen neutraliserende genen heeft en de honingbij wel. Een andere piste gaat na hoe 
bijenkastkevers honingbijkasten kunnen lokaliseren: welke feromonen of geuren gebruiken 
ze om hun weg naar de kast te vinden?

Door hun harde pantser zijn bijenkastkevers bestand tegen de steken van een honingbij. 
Daarnaast kunnen ze zich goed verstoppen in donkere spleten waar honingbijen niet bij 
kunnen. Dit maakt het voor de bijen bijna onmogelijk om de kastkevers uit de kast te 
verwijderen. Daarbovenop slagen sommige kastkevers erin bewakersbijen te misleiden 
door te bedelen voor eten waardoor ze gevoed in plaats van aangevallen worden.

Op het eerste zicht lijkt deze publicatie niet zo bijzonder maar dat dergelijke 
genoompublicatie voor nog maar 7 van de 350 000 soorten kevers is gebeurd, plaatst 
het toch in een ander perspectief. Dit onderzoek kadert in een groter verhaal waarbij 
ook oplossingen worden gezocht voor andere glanskevers die nauw verwant zijn met de 
bijenkastkever. In Amerika belagen die verwanten namelijk maïs, tomaten en aardbeien.

Slaan we hetzelfde pad in als bij de varroa? Tientallen jaren pesticiden gebruiken om vast 
te stellen dat dat geen echte oplossing is? Of mogen we niet alle belagers over dezelfde 
kam scheren?

Genoom bijenkastkever bekend

Bron: Genome published of the small hive beetle, a major honey bee parasite, https://www.eurekalert.org

Groetjes, Olivier
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Cursus korfvlechten bijenbond Sint-Ambrosius

Onze imkervereniging heeft de mogelijkheid om een cursus korfvlechten te organiseren.

Rob Triest, een heel ervaren en gepassioneerd imker uit Biddinghuizen (Nederland) is 
ook gespecialiseerd in de oude ambacht van de korfvlechterij en organiseert hiervoor 
opleidingen in Nederland. Rob is ook bereid om naar Bornem te komen voor een specifieke 
cursus voor onze imkervereniging. Alle info ivm Rob Triest en het korfvlechten kunnen 
jullie vinden via volgende link : https://www.deschokkerbij.nl

De cursus korfvlechten omvat het volgende :
- Totale lesduur is 16 lesuren. Om de verplaatsingstijd/kosten van Rob te drukken, zullen 
we de cursus organiseren op 2 zaterdagen van 8 lesuren. Voorgestelde timing : 8.30 tot 
12.30 h en 13.00 tot 17.00 u)
- In de cursus zit alle materiaal inbegrepen (o.a. Roggestro, vlechtband en vlechtnaald, ...). 
Vlechtnaald kunnen jullie achteraf behouden.
- Cursus zal doorgaan in De Krodde (kinderboerderij). Materialen kunnen tijdelijk 
gestockeerd worden in De Krodde na de eerste zaterdag.
- Minimum aantal deelnemers is 8 / maximum is 12. 
- Deelnemingsprijs voor de cursus (gerekend op 10 deelnemers) is +/-120 €/deelnemer.

Voorlopige afspraak met Rob Triest is dat de cursus zal doorgaan op volgende zaterdagen 
: 16 en 23 Februari 2019.

Het is uiteraard belangrijk te weten of er voldoende interesse is voor deze cursus vooraleer 
we dit effectief organiseren.

- Als jullie interesse hebben om deze oude ambacht aan te leren en een eigen authentieke 
bijenkorf te maken, graag een email terug.
https://www.imkersbond-bornem.com/contact.html
https://www.imkersbond-bornem.com/raad-van-bestuur.html

- Indien jullie interesse hebben, graag ook bevestigen of voorgestelde data ok zijn voor 
jullie. Indien niet, kunnen de data eventueel worden aangepast.
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Landbouwers kunnen al een tijdje drones inzetten om toezicht te houden op hun velden en 
om de nodige gegevens te verzamelen.
 
Spijtig genoeg hebben de drones ook hun beperkingen en kunnen ze maar 20 tot 30 
minuten in de lucht blijven circuleren. Onderzoekers van de Universiteit van Washington 
hebben daar iets op gevonden dat het midden houdt tussen dierenmishandeling en 
technomanie; namelijk het inzetten van bijen bij het verzamelen van data.

De onderzoekers hebben kleine sensorrugzakjes ontwikkeld voor de bijen die licht genoeg 
zijn om door de zoemende insecten getransporteerd te worden.

De sensorrugzakjes kunnen zeven uur lang gegevens verzamelen over tamelijk lange 
afstanden. Daarnaast moeten de sensoren ook niet continu vervangen worden en kunnen 
de bijen gewoon naar hun korf terugkeren om zo draadloos te herladen en de gegevens 
over te brengen.

Hoewel het idee ongetwijfeld ingenieus is, is het ook wansmakelijk. Het onderzoek maakt 
nergens gewag over de mogelijke nadelige effecten op bijen, en biedt ook geen voordeel 
voor bijen zoals een verbetering aan hun biotoop of iets dergelijks.

De truc bestond erin om de locatie van de bijtjes na te gaan zonder gebruik te maken 
van een stroomintensieve gps. In de plaats daarvan, installeerden de onderzoekers 
verschillende zendantennes en zorgden ze ervoor dat de rugzakjes van de bijen hun exacte 
positie vrijgaven door middel van triangulatie.

De sensorrugzakjes die in het experiment gebruikt werden, kunnen zo’n 30kb aan data 
kwijt. Daardoor kan je er enkel basisinformatie zoals over de vochtigheidsgraad, de 
lichtintensiteit en de temperatuur in kwijt. Daarnaast kan je bijen ook niet controleren 
zoals dat bij een drone het geval is. Wat misschien maar goed is ook.

Sensorbijen in de landbouw

Bron: Overgenomen van op https://www.smartbiz.be, Valérie Deridder, 12/12/2018

Groetjes, Olivier
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Imker aan het woord

In het novembermaandblad van de Konvib stond op de achterste pagina’s een foto van twee 
bekende leden uit onze imkersbond. De heer en mevrouw Leon Pilaet. Uit 36 inzendingen 
hadden ze de prijs op het Congres voor het mooiste honingetiket onder de Vlaamse imkers 
gewonnen. Tot nu toe misten ze geen enkel 2-jarig imkerscongres.  Tijd voor een bezoekje.

Het etiket is een ontwerp van een vriendin des huizes die via haar vader (een schrijnwerker 
die samen met Leon eigen ramen, kasten, … in elkaar knutselde) in contact kwam met 
de familie. Het etiket bestaat uit een haalbij, maar is vooral belangrijk dat naast het 
beeld van de waterdraagster (of honingdraagster) er ook nog voldoende ruimte werd 
gelaten om het adres (op een bordje) en onderaan enkele wettelijke verplichtingen (o.a. 
bewaartijd, oogstnr., …) te noteren. Leon heeft het niet zo met de sterk klevende etiketten 
op honingpotten en laat zijn etiketten nu printen op een gomblad (achterzijde) waardoor 
de etiketten na enkele uren ‘weken’ in water er gemakkelijk af kunnen gehaald worden.

Als sinds 1967 is Leon (74 jaar) een imker, aanvankelijk gedreven uit economische noodzaak 
voor de bestuiving van de aardbeien in de serres van zijn ouders. De toenmalige imker 
die getrouw ieder jaar was gekomen stopte er immers mee en Leon toonde al heel snel 
interesse om de ‘taken’ van een imkerhoeder op zich te nemen. Na het huwelijk werd 
imkeren een duojob. De zware taken voor mijnheer, de boekhouding en de beoordeling 
van de volkeren door mevrouw.  Leon moest immers een zware job bij de ‘General Moteur’ 
combineren met het beheer van heel wat kasten op zelfs 3 à 4 locaties (o.a. Sint-Gillis-Waas, 
Doel en Verrebroek). Vanuit zijn werk legde hij veel contacten met Limburgse imkers, waar 
hij de knepen van het vak leerde en waar nog steeds metgezellen en imkervrienden af en 
toe bezoekt.

Leon startte met imkeren op Kempische formaten, maar na enkele tegenvallende resultaten 
schakelde hij tot vandaag over op Langstroth. Alle kasten en ramen werden eigenhandig 
in elkaar getimmerd. Met 2 rompen de winter in en een honingzolder erop in het seizoen 
is een ideale manier om voldoende honing te oogsten en de bijen te overwinteren. De 
aanwezigheid van een tweede stand vindt Leon altijd wenselijk omdat je altijd kasten 
kan uitwisselen (o.a. voor het kweken van nieuwe koninginnen). Iedere 2 jaar worden 
de koninginnen vervangen en er worden voldoende nieuwe wasraten aangeboden. 
Koninginnen worden ter plaatse standbevrucht al werd er vroeger wel al eens naar een 
bevruchtingsstation in Vosselaar gegaan om het ras te verzachten. Leon imkert met 
zachtaardige Carnica. Een bijensoort die hij uitermate geschikt vindt om te imkeren in de 
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omgeving van Sint-Gillis-Waas met veel voorjaarsbloeiers (fruitbloem). 

Leon verhuurde tot zijn hartoperatie (2004) altijd bijenvolkeren die werden opgesteld in 
de serres van aardbeiboeren in de buurt. Dit werd nadien overgegeven aan iemand van 
Mortsel. 

Hij roept ook de overheid op om zeker de ‘wespenverdelging’ voor eigen rekening te 
nemen en te subsidiëren. Nu meer en meer mensen zwaar in de buidel moeten tasten om 
de brandweer over de vloer te krijgen worden wespennesten al eens gedoogd. Afgelopen 
zomer moest Leon noodgedwongen zelf een grote nest (10l) verwijderen bij een buurman 
die bij Leon zelf en bij de kleinere volkjes voor veel overlast (roverij) zorgden. Imkers zorgen 
al voor het verwijderen van hommelnesten en voor het vangen van bijenzwermen en doen 
hierdoor al genoeg hun duit in het zakje. Het dalend aantal zwermen kan Leon verklaren 
door het feit dat imkers - veel meer dan vroeger - grondig worden opgeleid vooraleer ze 
met hun hobby starten. Vroeger was het meer behelpen en werd je door onwetendheid al 
eens in de luren gelegd.

Het etiket van Leon
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