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Definitieve agenda 2019

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zaterdag 26 januari
9u-15u

Waswafelenbak Bioklas Hof ter Saksen

Zondag 10 februari
10u-12u

Karel Schoonvaere Honeybee 
Valley - Aziatische hoornaar

Orangerie Hof ter Saksen

Donderdag 14 maart
20u

Lentevergadering Huize Steenstraete

Zondag 17 maart
13u-16u

Oost-Vlaamse plantenruildag Geraardsbergen

Zondag 31 maart
10u-12u

Tweedehandsmarkt
Binnentuin Hof ter 

Saksen

Donderdag 11 april
20u

Ga je mee naar de drachtvelden? Huize Steenstraete

Donderdag 9 mei
20u

Erik Bruggeman: honing oogsten 
en kleine honingkeuring

Huize Steenstraete

Zondag 19 mei
9.30u

Lentemarkt
Grote markt
Sint-Niklaas

Zaterdag 25 mei
14:30-17.00u

Fietstocht door de Polders van 
Kruibeke + diner

Start te Rupelmonde

Donderdag 30 mei
20u-22u

Thomas van Pelt: biotechnische 
varroabehandelingen

Orangerie Hof Ter Saksen

Zaterdag 8 Juni Marc Nicque: omlarfdag
Iepenstraat 92

9100 Sint-Niklaas



Vergaderzaal
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

Definitieve agenda 2019

Juli en Augustus Geen activiteiten -

Donderdag 12 
september 20u-22u

Guido: evaluatie biotechnisch 
imkeren en reis koolzaad

Huize Steenstraete

Donderdag 10 oktober
20u-22u

Statutaire vergadering: lidgelden, 
evaluatie hoornaar en gebreken 

aan onze honing
Huize Steenstraete

Donderdag 14 
november 20-22u

Honingkeuring Huize Steenstraete

Maandag 11 
november

Kermis en jaarmarkt te Belsele 
met diverse ambachten

Belsele Dorp

Vrijdag 29 november
20u-22u

Ambrosius: feest voor iedereen! 
Nieuwe versie

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

Oproep: 
Hoeft u niet langer een gedrukt Waasse Bieke te ontvangen omdat het immers ook 

digitaal wordt doorgestuurd?
Laat het weten op admin@waseimkersbond.be
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Groetjes, Het bestuur

Boek: Bloemen voor bijen

Groepsaankoop honingpotten

U kunt bijdragen aan een betere bijenstand 
in uw tuin.

Dit boekje geeft ruim 200 voorbeelden van 
bloeiende planten waar bijen, hommels, 
vlinders en andere insecten dol op zijn. Het 
is belangrijk om deze bestuivende insecten te 
helpen. 

Maar bloemen in de tuin, op het balkon en 
in het gemeenteplantsoen zijn ook gewoon 
mooi. Blader het boekje eens door of neem 
het mee wanneer u planten gaat kopen.

Voor bijen en andere insecten is het vooral 
belangrijk dat ze in de nazomer, de herfst en 
in het vroege voorjaar bloemen vinden

Als bond hebben we een pallet honingpotten aangekocht zodat iedereen een bestelling 
kan plaatsen en zelf kan komen afhalen in onze regio. Het gaat om gewone potten van 
500gr. inclusief schelen. Er zijn al heel wat imkers die een hoeveelheid vroegen. Kostprijs: 
3,75 EUR /doos. 

Er wordt een afhaalmoment(en) voorzien waarop iedereen zijn of haar potten kan ophalen 
in de Kiemerstraat 152, Sint-Niklaas.

Uw bestelling dient op voorhand betaald te worden op ons rekeningnummer BE41 0680 
3531 6010 waarna u een bevestiging ontvangt. Enkel met die bevestiging kan u het juiste 
aantal dozen afhalen.

Alle details en bestellingen smetgeert@gmail.com
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Woordje van bestuurslid

Een imker is een persoon die de zorg voor zijn bijen op zich neemt en hierdoor grotendeels 
natuurvriendelijke maatregelen neemt. We kunnen gerust stellen dat de meeste imkers 
volop bezig zijn om de natuur en de biodiversiteit – alvast in de omgeving van zijn 
bijenvolkeren – te bevorderen. Aanplantingen van bijenvriendelijke planten en bloemen, 
inzaaien van bloemenzaad op een kort stukje vrije grond, en tal van andere maatregelen 
die ervoor zorgen dat ‘zijn honingbij’ kan leven in weelde. Dit is een noodzaak. 

Wie met honingbijen werkt moet zorgen dat deze op alle tijdstippen van het seizoen 
(februari – september) voldoende voedsel vind voor de uitbouw van het volk, 
honingproductie, gezondheid, ... Het voedsel bestaat zowel uit nectar als pollen, maar ook 
sommige berken, eiken en sparren kunnen nuttig zijn omwille van het verzamelen van 
de harsachtige propolis. Deze propolis heeft voor de bijen een genezende functie, terwijl 
de pollen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een volk en het kweken van goede 
nakomelingen. Zonder pollen in het najaar kunnen de levensnoodzakelijke winterbijen niet 
geboren worden. 

Tot daar lopen we hand in hand met de natuurorganisaties en lokale overheden die 
ook de biodiversiteit willen bevorderen en dus met aanplantingen het landschap meer 
divers ‘moeten’ maken. Moeten, want de jongste tijd is het huilen voor de imker en de 
relatie met de natuurorganisatie en de (wegen)overheden. Waar de jongste jaren diverse 
natuurgebieden werden ontdaan van heel wat bomen, startte in 2017 langs de autowegen 
de massale kap van heel diverse bossen die ‘omwille’ van de veiligheid werden gesnoeid – 
of met andere woorden leeggeroofd van biodiversiteit. Gekapt om ‘wellicht’ aan de grote 
vraag van de biomassa-centrales (CO2-neutraal want verwerken gekapt hout tot energie 
???) te voldoen. 

Bij de meeste natuurorganisaties gaan de exoten de schop op (dikwijls verdwijnen bij zo 
een snoeiprogramma niet alleen de exoten, maar ook tal van andere nuttige bomen voor 
insecten). Ook bij lokale overheden zal het snoeigedrag (zeker na de jongste stormen in 
februari) zich niet snel aanpassen. Ik hoorde op de radio al iemand opperen dat onze huizen 
te dicht bij de bomen zijn neergezet. Een pleidooi voor nog meer snoeien. Oei, Oei dacht ik 
bij mezelf zou het niet omgekeerd moeten zijn : iedere tuin zou zijn eigen bomen moeten 
bevatten zeker nu het klimaat opwarmt en je er in de zomer riante schaduwplekken te 
vinden zijn (Je gaat als klimaatactivist toch geen airco kopen zeker!!).
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Woordje van bestuurslid

Groetjes, Geert

De volgende fase in de oorlog om biodiversiteit is trouwens gestart bij de natuurorganisaties. 
Imker let op. Stilaan beginnen ze zich meer en meer te beklagen over de concurrentie 
tussen de honingbij en de wilde bijen. Die laatste is in sneltempo aan het verdwijnen (maar 
naar mijn aanvoelen ook deels een gevolg van de kap in de eigen natuurgebieden). Dit 
“conflict” is er in Vlaanderen sowieso omdat de regio arm is aan dracht. In drachtrijke 
periodes komen massaal veel imkers en hun bijhorende bijenkasten naar de schaarse 
gebieden natuur.  Op dit moment wordt de wilde bij concurrent van de honingbij, maar 
ook tussen de honingbijen onderling worden het vechten voor het laatste pollentje. De 
concurrentie zorgt er ook voor dat de imkers onderling ruzie krijgen, want de reiziger 
helpen hierdoor de bijen van lokale imkers om zeep.  

Ruzies en verwijten vliegen me rond de oren, maar ik ben van mening dat met men de 
pijlen niet op de imker met zijn honingbijen moet richten, maar iedere natuurmens bij 
zichzelf eens te rade moet gaan. Bezin eens hoe je de diversiteit ‘terug’ moet bevorderen 
en kijk eens of je drachtgebied voldoende is voor je ‘al’ je bijenvolkeren.  Plant dus in 
gekapte zones opnieuw ‘bomen’ en zorg dat je op elk moment ‘bloemende’ planten hebt! 
Als je teveel bijen hebt : verkoop er enkele of plaats ze verspreid bij een aantal particulieren 
in de omgeving. Dit komt niet alleen de honingbij, maar ook de wilde bij en de hommels 
ten goede.

Iedereen tevreden?
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Varroa voedt zich voornamelijk met vetlichaam

Onze huidige kennis van de wijze waarop varroa zich voedt is gebaseerd op werk dat in 
de jaren 70 van de vorige eeuw werd uitgevoerd. Hierin concluderen de onderzoekers 
dat varroamijten zich voeden met hemolymfe van de bij. Nieuw onderzoek stelt deze 
bevindingen echter ter discussie waardoor we onze kijk op varroa mogelijks helemaal 
moeten bijstellen.

Er is reeds veel geweten over het zogenaamde ‘blood-feeding’ door geleedpotigen bij 
gewervelde diersoorten waardoor er bij de onderzoekers de vraag rijst of de substantieel 
lagere voedingsinhoud van insectenbloed (hemolymfe) voor een organisme voldoende 
kan zijn om zichzelf 100% daarvan te kunnen onderhouden. Het hemolymfe bestaat 
gemiddeld immers uit slechts 2% celinhoud terwijl dat bij de geleedpotigen oploopt tot 
een gemiddelde van 40%.

Dieren die zich wel met hemolymfe voeden hebben zich hieraan overigens aangepast 
door bijvoorbeeld uit te zetten om extra hoeveelheden te kunnen consumeren. Bij varroa 
ontbreekt deze en andere specifieke aanpassing om te kunnen overleven van dergelijk 
voedselarm en waterrijk dieet. Gezien de discripanties tussen de fysiologie van de varroa 
en wat we zouden moeten verwachten van dier dat zich met hemolymfe voedt zijn deze 
onderzoekers uitgegaan van een andere hypothese: varroa voedt zich met vetlichaam.

Varroamijten zijn sterk verwant met parasitaire- en roofmijten waarvan velen zich voeden 
door extraorale vertering. Dit impliceert dat ze mogelijks weefsel consumeren in de buurt 
waar ze zich vasthechten. In dat perspectief werd een hypothese naar voor gebracht die 
stelt dat mijten zich niet willekeurig vasthechten aan hun gastheer, maar dat ze bij voorkeur 
plaatsen opzoeken waar ze zich maximaal op hun voedselbron kunnen richten.

Bij volwassen bijen situeert die voedselbron (=het vetlichaam) zich voornamelijk aan de 
ventrale(=buik) zijde van het achterlijf. De onderzoekers konden vaststellen dat maar liefst 
60% van de mijten zich aan de linker ventrale zijde en 20% aan de rechter ventrale zijde 
vasthechtte. Liefst deden ze dat op het derde sterniet. Aangezien dat dit het grootste 
achterlijfsegment is, gaat men er van uit dat de mijten hier zich het best konden verstoppen. 

Veel andere soorten mijten gebruiken hun gastheer voornamelijk voor transport, maar 
varroa is daarop een uitzondering. Ze verstopt zich immers 1 à 13 dagen tussen de 
achterlijfsegmenten van de honingbij, wat neer komt op een gemiddelde van 7 dagen. 
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Varroa voedt zich voornamelijk met vetlichaam

Bovendien doet ze dat voornamelijk op voedsterbijen. Indien het dus hun hoofddoel zou 
zijn om zich te verplaatsen naar een andere kolonie zou men eerder verwachten dat ze zich 
vasthechten aan de oudere vliegbijen. Dat varroa zich zo lang ophoudt op voedsterbijen - en 
dat zijn toch bijen die constant in contact komen met broed - spreekt tegen dat varroa zich 
voornamelijk richt op voortplanting. Daarentegen sluit het wel aan bij de bevindingen van 
de onderzoekers dat varroa zich concentreert op het verzamelen van de nodige nutriënten 
uit het vetlichaam. Het is overigens niet toevallig dat in voedsterbijen de ontwikkeling van 
het vetlichaam een hoogtepunt kent. Ze moeten immers de larfjes van eiwitrijk voedersap 
voorzien. 

Om hun stelling te bewijzen werden beide stoffen (vetlichaam en hemolymfe) met 
een andere kleur verrijkt. Vervolgens werden de mijten gecontroleerd: er werd een 
weinig hoeveelheid gekleurd hemolymfe en een grote hoeveelheid gekleurd vetlichaam 
teruggevonden in de mijten.

Ten slotte werd ook de impact van het dieet, zijnde veel/weinig hemolymfe/vetlichaam op 
het overleven en de fitheid van de varroamijten nagegaan. Mijten die gevoed werden met 
een vetlichaamrijk dieet hadden het meeste overlevingspercentage én bleken ook meer 
eitjes te leggen.

Varroa verteert en consumeert dus eerder vetlichaam dan hemolymfe. Deze ontdekking 
verklaart het mislukken van eerdere pogingen om effectieve bestrijdingsmiddelen te 
ontwikkelen tegen de varroa die gebaseerd waren op de idee dat het bestrijdingsmiddel 
door varroa via het bloed zou opgenomen worden.

Er valt dan ook te verwachten dat zwaar beschadigd vetlichaam minder goed of niet in 
staat is om antimicrobiële peptiden aan te maken waardoor het immuunsysteem van de 
bij kritisch wordt aangetast, iets wat men al zeer lang vermoedt. 

Bron: Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph. Samuel D. Ramseya, 

Ronald Ochoa, Gary Bauchan, Connor Gulbronson, Joseph D. Mowery, Allen Cohen, David Lim, Judith Joklik, 

Joseph M. Cicero, James D. Ellis, David Hawthorne, and Dennis van Engelsdorp

Groetjes, Olivier



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

10 HWB 179

Afscheid van Christina

Snoeiopdracht bij Christina in Evelette.
 
Op een dag vroeg Christina me of ik hun fruitbomen zou willen snoeien. Een lieve glimlach 
en de belofte van lekker eten haalden me snel over de brug. We vertrokken zaterdagmorgen 
vroeg met het hele gezin naar de Ardennen. Chris en haar mama verwelkomden ons aan 
de woning en presenteerden eerst koffie en zelfgemaakte cake. 

Dan werkkleding aantrekken en aan de slag. Snel was duidelijk dat de zaagjes, snoeitangen 
en hakmes niet zouden volstaan om van het fruitbos een fruittuin te maken. Had ik maar 
mijn boomzaag meegebracht! Boom na boom werd aangepakt maar tegen de middag viel 
er nog niet veel licht op de grond.

Hoewel ik maar laat in het bestuur kwam, kan ik de Christina van voor mijn tijd, herinneren 
via fotoreportages die vroeger genomen werden tijdens onze activiteiten.

Christina was veel en zoveel als mogelijk met ons samen op de vele activiteiten die we 
organiseerden. Zij was zowel de vrolijkheid zelf in deze bende en de schalkse meid. Er kon 
altijd een grapje af en soms als er wat te grof gesproken werd kon ze met een onschuldige 
lach het gesprek een andere wending geven. Geef toe, een vrouw tussen een tiental 
imkers op een of andere activiteit, was niet niks en toch stond ze haar mannetje. Ze kende 
de reglementen als de beste en regelmatig werd haar advies gevraagd. Wat was weer 
dat punt in ons huishoudregelment over de herverkiesbaarheid van een bestuurslid en op 
welk tijdstip moest dat gebeuren? Wanneer moeten we de leden rapporteren over onze 
inkomsten en uitgaven?

Ik ben eenmaal, samen met andere bestuursleden, op bezoek geweest in Evelette bij haar 
en haar moeder. We werden met open armen ontvangen en onze dorst en honger werden 
gestild met evenveel overgave van liefde als waren het haar kinderen. 

Christina, we zullen jou missen zoals we ook Theo en Fons missen, wijze mensen die ons 
op weg hielpen om een goede imker te worden.

Het ga je goed en we hopen je nog vele malen terug te zien.

Groetjes, Paul
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Afscheid van Christina

Foto van het bestuur in 2010 met onze (ex) koningin Christina in het midden

Zelfgebakken brood en een flinke kom soep later weer aan de slag. Ik denk dat ik een 
ganse houtmijt samen gesnoeid heb tegen ‘s avonds. En snel overtuigde Christina ons om 
te blijven overnachten en s’ anderendaags dan maar verder te doen. Dat de mama lekker 
kan koken en bakken kunnen we ten zeerste bevestigen. Na hard werk moet je goed eten 
beweerde ze. Ook het assortiment thee was wel te smaken. 

Zondagmorgen opnieuw vers gebakken brood en cake bij het ontbijt met boerenboter 
en zelfgemaakte confituur. Tegen zondagmiddag scheen de zon al tot op de grond en 

Speech van Marc - foto Paul van Steirteghem Overhandiging geschenken - foto Paul van Steirteghem
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Afscheid van Christina

Salix aegyptiaca met op de achtergrond de katjes van de hazelaar - foto Olivier Foubert

Resultaat van uitzonderlijk warme februaridagen

Tot 20 graden in februari, ik had het nog nooit meegemaakt. En de bijen waarschijnlijk ook 
niet. Een voordeel voor de winterbloeiers maar een groot nadeel voor vele wilgensoorten 
die door het warme weer te vroeg in actie zijn geschoten. Door de druiligere, winderige 
en te koude maand maart zal daardoor dit jaar geen wilgenhoning op tafel staan. Begin 
maart zijn immers al veel boswilgen uitgeregend en hebben de bijen er amper stuifmeel op 

Groetjes, Het bestuur

hadden we alle fruit en ook enkele sierstruiken en rozen onder handen genomen. Ook 
onze kinderen hadden flink geholpen en zich goed geamuseerd in de tuin en ook met 
knutselwerkjes en kleurpotloden.

We zouden echter niet vertrekken zonder nog een goede maaltijd en een koffie met taart.
Kortom, we hadden een mooie uitstap, een goede opkuis in bomen en struiken en net 
geen overladen maag.
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Groetjes, Olivier

Resultaat van uitzonderlijk warme februaridagen

verzameld. Dan maar hopen op het fruit of het koolzaad. Geen foto’s van bijen op boswilg 
dus maar wie een grote diversiteit aan wilgen heeft staan kon wel veel bezoek verwachten 
op eerder bloeiende soorten. Die werden op enkele dagen tijd volledig afgegraasd en gaven  
opnieuw betekenis aan het woord dracht. Ook sneeuwklokjes, hazelaar en toverhazelaar 
die anders veel minder bijen op bezoek krijgen werden volop benut. Fantastische 
drachtplanten zijn het niet, maar het levert wel leuke plaatjes op. De winterkamperfoelie 
(Lonicera fragrantissima) en de sneeuwbal (Viburnum fragrans/farreri) daarentegen zijn 
wel het aanplanten waard. Ze bloeien nog voor de wilgen en kunnen bij vroeg lenteweer 
de bijen van het eerste verste stuifmeel en nectar voorzien.

Honingbij op hazelaar - foto Olivier Foubert Honingbij op winterkamperfoelie - foto Olivier Foubert

Honingbij op Hamamelis - foto Olivier Foubert Honingbij op Viburnum fragrans - foto Olivier Foubert
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Voorbije activiteiten

Volle zaal voordracht - foto Olivier FoubertPraktijkles - foto Olivier Foubert

Bijsnijden waswafels - foto Olivier Foubert Vader Foubert doet zijn best - foto Olivier Foubert

Het weer was goed, niet te warm en niet te koud waardoor de luchtgekoelde toestellen 
ook op volle toeren konden draaien. Het gevolg: meer dan 30kg gegoten waswafels voor 
onze leden. Wie even moest wachten kon genieten van gebak met een tas koffie of een 
handje bijsteken. Met 4 wafeltoestellen verliep alles vlot en min of meer op schema. Een 
ideetje voor volgend jaar: eetbare wafels bakken!

Veel volk op de praktijkles en de voordracht over de Aziatische hoornaar.

Groetjes, Het bestuur
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Verslag voordracht Aziatische hoornaar

Alvorens het infomoment over de Aziatische hoornaar van start ging was iedereen 
welkom op de praktijkles ‘Lezen van de varroaplank’. Op onze educatieve bijenstand in 
het park Hof Ter Saksen gaf Geert tips en trics om onze volken tijdens de winter te kunnen 
beoordelen. De varroaplank leent zich hier uitstekend voor. Je kan immers zien hoeveel 
ramen de wintertros bezet en of de bijen vooraan of achteraan de kast verblijven. Bij een 
gedetailleerdere inspectie zie je mogelijks ook varroa, wasschilfers, mulm, suikerkristallen, 
etc. Zit je volk achteraan dan kan je best even de kast optillen, voel je geen weerstand dan 
moet je overwegen om bij te voederen. 

Omstreeks 10u zakte iedereen af richting de orangerie waar de voordracht plaats vond. 
De spreker, Karel Schoonvaere bracht een boeiende uiteenzetting over de levenswijze, het 
habitat en hun foerageergedrag. Alles werd duidelijk en mooi geïllustreerd met foto’s en 
enkele meegebrachte nesten.

Wat we vooral moeten onthouden is dat uitroeiing onmogelijk is en we als imker er 
maar beter mee leren omgaan. Dit betekent echter niet dat we voor onze kasten de 
Aziatische hoornaars moeten opwachten en doodmeppen. Net zoals vele wespenvallen 
heeft dit overigens bijzonder weinig effect. Bovendien zijn veel vallen weinig selectief en 
vangen ze ook Europese hoornaars, andere wespen maar vooral ook nuttige vliegen. Het 
vernauwen van de vliegspleet heeft een averechts effect omdat dit de aanvliegende bijen 
sterk vertraagd en ze bijgevolg sneller te prooi vallen van de Aziatische hoornaar. Beter is 
het om een ruime vliegplank te voorzien waarop de wachters andere honingbijen kunnen 
rekruteren om een defensief tapijt te vormen tegen hun belagers. Uit schrik om gebald te 
worden zal de hoornaar minder snel aanvallen.

Vermoedelijk zal de komende jaren (en allicht al dit jaar) elke imker te maken krijgen met 
deze Aziatische exoot. Nesten verdelgen is de enige succesvolle methode om de aanvallen 
van de hoornaar te stoppen. Daarom is het raadzaam om alle waarnemingen te registreren 
op www.vespawatch.be. Neem een scherpe foto van het zijaanzicht en bovenaanzicht. Op 
die foto’s moeten de gele poten, het zwarte borststuk en het enige gele, tergiet voldoende 
zichtbaar zijn om de determinatie te kunnen bevestigen.

Alle nuttige info over de Aziatische hoornaar zal op diezelfde website terug te vinden zijn.

Groetjes, het bestuur
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Korfvlechten

Ann Baeten stuurde een mailtje: de imkersvereniging Bornem richt een cursus korfvlechten 
in op twee zaterdagen in februari. Onmiddellijk trok dit mijn interesse. Korfvlechten, een 
metier of oude ambacht die ik helemaal niet onder de knie had. Mijn 84-jarige vader 
vertelde me evenwel: ik heb dit jarenlang gedaan, manneke, maar al mijn materiaal dat ik 
daarvoor had, heb ik weggegooid. Het was immers al meer dan 40 jaar geleden dat hij de 
ambacht nog beoefende. 

Korven vlechten is een ambacht die voor 1980 door elke imker in onze regionen kon 
beoefend worden, maar de kennis ging de afgelopen jaren verloren. Tot 2005 was imkeren 
iets voor oudere mensen, terwijl de jongere generatie nauwelijks aandacht had voor het 
bijenleven en het imkerbestaan. Maar toen de media meer en meer gingen berichten over 
het verdwijnen van de bij en onze menselijke impact op de natuur kreeg het ambacht 
‘imker’ een verjongingskuur met tal van imkerstarterscursussen.

Toch moest je er in Bornem al snel bij zijn. Bleek de cursus een zodanig groot succes dat de 
inschrijvingen snel vol zaten. Enkele dagen nadien kreeg ik toch een verlossend berichtje 
dat er in plaats van 12 al 15 mensen mochten deelnemen aan de cursus.

Normaal is februari altijd nog wel een gure maand en valt er hier en daar nog een vlokje 
sneeuw. Ons klimaat is echter stilaan aan het veranderen en dit zullen we geweten hebben. 
De twee mooiste weekends van februari ooit (er sneuvelden warmterecords) koos Rob en 
zijn compagnon de route Gijs uit om vanuit de Flevolandse polder in Nederland helemaal 
naar Bornem te rijden.  

Rob kwam zijn ambacht en kunsten met grote hoeveelheden eigen geteeld roggestro 
(biologisch) en vlechtdraad aan 15 behoedzame Belgen aanleren. Sommige hadden 
het kunstje al snel door, maar bij andere moest Rob wel eens met de regelmaat van de 
klok verwijzen naar de eerste les. Ik behoorde tot de laatste groep. Opletten was dus de 
boodschap en als Rob sprak werd het kort nadien helemaal stil en kwamen de leerlingen 
gauw kijken. Dat was noodzakelijk want anders stak je niks op. Af en toe een plaagstoot 
uitdelen aan een van de cursusleden was Rob niet vreemd. Rob heeft echter nog heel 
wat meer in zijn mars dan korfvlechten. Bij Rob is imkeren zich baseren op de natuurlijke 
behoeften van de bij. De man was verbaasd dat op een paar vierkante km in het gehucht 
Weert zich alleen al meer dan 100 bijenkasten opeenstapelen. Te dicht bevolkt jongens 
was het antwoord.
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Korfvlechten

Groetjes, Geert

Lesgever Rob - foto Artemysia fotografie

Rob kan beschikken over een natuurgebied van ettelijke hectaren, zaait bloemen voor de 
bijen in en beheert amper 18 bijenkasten in de regio. Tegelijk worden de bijen ‘alleen’ met 
eigen honing gevoederd. Iets anders zoals suiker is maar een vreemde eend in de bijt. Je 
kunt je wel voorstellen : de eerste dag was voorbij voor ik het wist en daar stond ik met 
mijn aanzet voor een korf. 

Op de tweede zaterdag in de ‘gure’ maand februari scheen de zon zo mogelijk nog harder. 
Een liedje zingen voor de jarige was een vrolijke aanzet, maar nadien bittere ernst.  Het 
maken en versterken van het ielgat (uitweg voor de bijen), het afwerken van de korf, 
hoe we oude korven konden herstellen, het inkloppen van de houten verstevigingen, 
… Allemaal kwam het aan bod in een dag die veel te snel voorbijging. Ik had tegen de 
middag al besloten dat ik de 10 korven die we thuis staan hadden, beter kon herstellen en 
gebruiken. Mijn korf is dan wel niet af geraakt, maar het korfimkeren heeft definitief mijn 
interesse gelokt.  Ik had stiekem een week eerder Rob zelfs gevraagd om een bijenkorf te 
vlechten voor mij. Viel dat formaat zo groot uit, maar speciaal voor Buckfastjes die een 
groter broednest hebben, aldus Rob. Onze ervaringen met de superkorf gaan we zeker 
delen met Rob. Midden mei gaat het volk uit de kast en op de korf. Ik wou nog pingelen 
rond de prijs, maar de tijd en energie die Rob zet in het korfvlechten heeft een grotere 
waarde dan een loutere geldprijs. 

De korven van Rob zijn van topkwaliteit!
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Mijn naam is Erik Wuytack en als zoon van Fons ben ik BIJna 4 jaar geleden ”geroepen” om 
imker te worden. Echter, velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren. Of ik uitverkoren 
ben weet ik niet maar ik heb er al zeer veel spijt van: spijt dat ik niet vroeger begonnen ben 
met biekes houden. Ik moet zeggen dat het BIJen virus (geen DWV virus) me nu stevig te 
pakken heeft en ik vrees dat ik ongeneeslijk ziek geworden ben.
 
Deze ziekte heb ik voor een groot stuk aan Guido te danken die zeer veel van zijn tijd 
gestoken heeft in het me BIJbrengen van de kneepjes van het BIJenvak. Guido, bedankt 
daar voor!
 
Als ik diep in mijn geheugen graaf, weet ik dat ik als jonge gast toch al enige interesse 
had voor BIJen en ik kan me herinneren dat ik mijn vader dikwijls geholpen heb BIJ het 
slingeren en zwermen pakken. Ik kan me ook nog herinneren dat oa Marc en Theo BIJ ons 
op den hof kwamen om met de biekes te spelen. Deze geschiedenis gaat zich dus herhalen.
 
Ik heb dan ook kennis gemaakt met de WIB en als vereniging sprak me deze wel aan en 
wou daar BIJ horen. Je hebt hierBIJ mensen nodig die aan de kar trekken en blijkbaar vond 
Guido me wel geschikt als trekpaard. Een plaats in het bestuur is dus het gevolg hiervan. Ik 
hoop er nog lang deel van uit te maken.
 
Naast imker-in-wording ben ik ook al BIJna 40 jaar wieler toerist (geen wieler terrorist !) 
en al 34 jaar lid van wtc Blijf Fit in Sint Pauwels. Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en 
de Ronde Van Vlaanderen hebben geen geheimen voor mij. Ook Tré Cime de Lavaredo, 
de Gavia en de Giro di Lombardia ken ik als mijn broekzak. BIJ Blijf Fit heb ik ook 10 jaar 
deel uit gemaakt van het bestuur aldaar. Ik ben ook nog lid van wtc Rustig Aan en mbc 
Rastig Man in Vrasene. Ik zal dus mijn vrije tijd moeten verdelen tussen het fietsen en het 
imkeren. Of ‘tijd BIJ maken’…
 

Een nieuw bestuurslid

Bijzondere groetjes, Erik
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Nog een nieuw bestuurslid

Groetjes, Rudi

Mag ik me even voorstellen, als nieuw bestuurslid bij de Wase imkersbond.

Mijn naam:  Rudi Van Hese
Woonachtig in Beveren waas, ik heb reeds 64 lentes op mijn palmares.
Ik ben geboren in Beveren, en zoals dat met velen van ons is gegaan, na de studies was het 
tijd voor een relatie, huisje, tuintje en drie kinderen.

Na een drukke loopbaan heb ik nu meer tijd gekregen voor mijn hobby’s, waaronder 
imkeren er een van is. Meer dan dertig jaar zet ik me al in voor deze prachtige bezigheid, 
weleenswaar stond het houden van bijen op een lager pitje tijdens mij beroepshalve 
drukke bezigheid.

Al een hele poos voor ik het beroepsleven zou stopzetten dacht ik er over na, om me 
daadwerkelijk meer te gaan inzetten voor de Wase imkervereniging.
Met alle plezier wil ik me inzetten, om de jonge maar ook de oudere onder ons, die willen 
starten met imkeren of er graag iets meer over willen weten bij te staan met woord en 
daad waar nodig.

Zoals velen mogen we zeggen, imkeren is een zeer boeiende bezigheid en alle dagen 
kunnen we van elkaar leren.

Standplaats beschikbaar in Haasdonk

Groetjes, het bestuur.

Gezocht: Een Imker die een paar bijenkasten, in ruil voor enkele honingpotten, in een 2,5 
Ha grote tuin gelegen in 9150 Bazel wil plaatsen. 

In deze tuin staan allerlei bomen, en ook oude en nieuwe fruitbomen, o.a. nectarines, 
appels, pruimen, peren, notelaar, vijgenbomen, egelantier, abrikoos, laurier, meidoorn, 
rubus, …. 
Adres: Heirstraat 22, 9150 Bazel 
Meer info bij Geoffroy le Grelle, gsm 0495 59 30 67, geoffroy@legrelle.info
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Christine van de gezinsbond Nieuwkerken mailde me in de donkere wintermaanden met 
de vraag of ik niet als begeleider kon optreden voor een activiteit rond het maken van 
bijenhotels voor wilde bijen. Als bestuurslid van de Wase Imkersbond en imker moet je 
tegenwoordig uit je bijenkast komen en ook openstaan voor alle levende insecten. Ze 
hebben het immers allemaal moeilijk.

Een activiteit die niks te maken had met de promotie van de honingbij, maar wel kinderen 
vanaf 6 jaar warm konden maken voor aanplantingen in de tuin en de promotie van de 
leefomgeving van de bij (in ’t algemeen) interesseerde me wel. We krijgen als imkers al 
genoeg te maken met de verschraling van het aanbod van bijenvriendelijke planten en 
bloemen. Ik had dus het idee opgevat om naast het maken van bijenhotels ook ieder kind 
(en het waren er uiteindelijk 27) met een boom (in dit geval spork) en een zakje zaad naar 
huis te sturen. De sporken waren afkomstig van het verdeelprogramma van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Nu als je kinderen warm maakt voor het planten van een boom in de 
tuin op gelijk welke plek ook, dan kun je er prat opgaan dat de jeugd hun ouders verplicht 
om hem ook effectief te planten en een vuil stukje tuin vrij te maken om in te zaaien met 
bloemen. Voor de imkers rond Nieuwkerken betekent dergelijke actie op lange termijn 
weerom een bevordering van hun drachtgebied.

Naast de gezinsbond werkten we samen met Tuinhier (de volkstuinen van vroeger) van 
Nieuwkerken-Waas. We moeten het toegeven en willen het nog eens benadrukken. De 
organisatie was top en is zeker voor herhaling vatbaar. Alle onderdelen zoals het dak, de 

Bijenhotels maken

Bijenhotels makenHoning proeven
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Wie van het verst moet komen is vaak het meest op tijd zeggen ze wel eens. Het duurde 
dan ook even vooraleer het volk kwam opzetten maar na de intense hagelbui pal op de 
middag, stroomde de massa toe. Naar goede gewoonte was er weer veel mooi materiaal 
aanwezig en trokken de wilgenkatjes, uitgestald rond onze stand de aandacht. De meeste 
interesse ging deze keer echter uit naar de bloeiende perzikkentak die onze stand sierde. 
In tegenstelling tot de wilgen is die niet te stekken. Wie een mes op zak had kon zich er een 
mooie ent van snijden.

Bijenhotels maken

Impressie plantenruildag Geraardsbergen

Groetjes, Geert - Een samenwerking met de gezinsbond Nieuwkerken en Tuinhier Nieuwkerken

Groetjes, Het bestuur

Alle standen werden druk bezocht - Foto Olivier Foubert

zijwanden en zelfs de bamboesteeltjes van bijenhotels waren vooraf gezaagd op maat. De 
kindjes hadden wel hun werk met het lijmen van bamboesteeltjes en het ineenschroeven 
van de hotelletjes, maar als alles op elkaar past was dit snel klaar. Het vieze werk was klei 
achteraan de hotelletjes aanbrengen om nog meer stevigheid aan de bamboestokjes te 
bezorgen. De kinderen kregen tot slot nog wat honing om de krachten aan te vullen.

We maakten de zondagvoormiddag een echt bijenhotel voor in een twintigtal verschillende 
tuinen. Zowel de ouders als de kinderen gingen tevreden naar huis met hun boompje en 
een zakje zaad. Daar kunnen wilde bijen op af komen, maar ook onze honingbij zal hiervan 
profiteren. Twee vliegen in één klap. 
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Voordracht ‘Succes zonder chemie’

Verbeteringen aan de sunhive

Thomas van Pelt komt donderdag 30 mei spreken over een duurzame imkerij. Zelf kondigt 
hij zijn voordracht als volgt aan:

Bij de meeste chemische varroabehandelingsmiddelen zijn we afhankelijk van de 
dampdruk of verspreiding door contact - en dus van de weersomstandigheden. Er bestaan 
nog een heleboel andere methodes, waarbij je quasi zonder de werking van zuren en 
met een zeer flexibele planning, onafhankelijk van weersomstandigheden een hoge 
doeltreffendheid bereikt. Welke methode is de voor u meest passende, welke methode 
is de meest effectieve, of welke methode kan je combineren met andere werkzaamheden 
zoals koninginnen kweken, natuurbouw en inwinteren? Deze technieken worden met 
bijenkasten en de nodige hulpmiddelen getoond.

Locatie: Orangerie Hof Ter Saksen

De sunhive doet het goed, maar bij hevige wind hebben de bijtjes het toch moeilijk om in 
de vliegopening te vliegen. Daarom werd een zonnige dag uitgekozen om een aantal grote 
hazelaars rond de constructie te planten. Op termijn kunnen die de wind wat breken en 
zullen ze ook het eerste stuifmeel leveren.

De aanplant - foto Guido Van De Putte

Groetjes, Het bestuur
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