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Belangrijke mededeling

Wegens de steeds veranderende coronamaatregelen werd nog geen agenda opgemaakt. 
Raadpleeg onze digitale nieuwsbrief voor eventuele activiteiten.

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

Agenda april, mei, juni 2021
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Bijen Onze Vader

In de naam van de koningin
de werkbij en de dar.

Onze Vader die in de biehalle zijt,
geheiligd zij de honing,
was en koninginnebrij

Uw weer kome, uw wil geschiede,
geef ons bloemen op aarde en zon aan de hemel.

Geef ons jaarlijks onze portie honing
en vergeef ons, als wij overdrijven,

gelijk wij vergeven aan de overdrijvers
en leid onze volken niet tot ziekte of moerloosheid

maar verlos ons van de varroa

Amen
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Gewasbeschermingsmiddelen en wilde bijen

Een gewasbeschermingsmiddel dat wordt gebruikt om plagen op pompoenen en 
courgettes te bestrijden, belemmert in aanzienlijke mate de voortplanting van op de grond 
nestelende bijen, de waardevolle bestuivers voor vele voedingsgewassen, zo blijkt uit een 
nieuwe studie van de Universiteit van Guelph.

Uit deze allereerste studie naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op 
grondbroedende bijen in de praktijk bleek dat vrouwelijke moerasbijen die aan 
imidacloprid werden blootgesteld 85% minder nesten groeven, minder stuifmeel 
verzamelden van bloemen van gewassen en 89% minder nakomelingen voortbrachten dan 
niet-blootgestelde bijen.

Gestage vermindering

“Omdat ze geen nesten maken en geen stuifmeel verzamelen, kunnen ze geen 
nakomelingen grootbrengen,” zei Dr. Susan Willis Chan, een post-doc in de School of 
Environmental Sciences (SES), die de studie uitvoerde met Nigel Raine. “Dat betekent dat 
aan imidacloprid blootgestelde populaties zullen afnemen.”

Neonicotinoïden (of neonics) zijn neurotoxische insecticiden die insecten doden door 
hun zenuwstelsel aan te tasten, waardoor het leren, foerageren en navigeren bij veel 
soorten bijen wordt beïnvloed. Imidaclopride wordt gebruikt bij de bestrijding van 
komkommerkevers, de meest schadelijke plaag voor pompoenen en courgettes.

Vele soorten bodembijen, waaronder de struikbij, zijn verantwoordelijk voor de bestuiving 
van talrijke fruitsoorten, groenten en oliehoudende gewassen in Noord-Amerika, aldus 
Chan. “Solitaire bodemnestbijen maken ongeveer 70 procent van de bijensoorten uit. Het 
is een heel belangrijke ecologische groep en ook heel belangrijk voor de bestuiving van 
gewassen.”

Lange termijn effect

“Deze grondbewoners worden echter vaak over het hoofd gezien wanneer het gaat om 
de evaluatie van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bestuivers,” voegde zij 
eraan toe.
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Gewasbeschermingsmiddelen en wilde bijen

De studie omvatte drie jaar toezicht op het foerageer- en nestgedrag van bijen. Om de 
omstandigheden in het veld na te bootsen, hield Chan de bijen in met gaas overdekte 
behuizingen die toch blootgesteld konden worden aan zon en regen en andere 
omgevingsfactoren. Ze paste gewasbeschermingsmiddelen toe op een manier die het 
werkelijke gebruik op de velden van telers weerspiegelt.

Chan testte drie behandelingen met insecticiden: het neonicum imidacloprid dat 
bij het planten op de grond werd aangebracht; het neonicum thiamethoxam dat als 
zaadbehandeling werd toegepast; en een antranilicumdiamide (een opkomend niet-
neonicum insecticide) dat op groeiende planten werd gespoten. Een vierde groep zonder 
insecticiden diende als controle.

Door de bijen drie jaar lang te bestuderen, kon het team de effecten op langere termijn van 
blootstelling aan imidacloprid op verminderde nestbouw, foerageergedrag en nakomelingen 
aantonen. Bijen die pompoenplanten bezochten die met antranilicumdiamide waren 
behandeld, verzamelden aanzienlijk minder stuifmeel dan bijen in de controlegroep, maar 
hadden niet minder nesten of nakomelingen. Chan zag geen meetbare effecten van de 
zaadbehandeling met thiamethoxam op de stuifmeeloogst, de nestbouw of de productie 
van nakomelingen.

Alternatieven

“Telers en regelgevers moeten kijken naar alternatieven voor de toepassing van 
imidacloprid op de bodem voor de bestrijding van plagen op pompoenen,” aldus Chan. 
“Mijn aanbeveling aan pompoentelers is om geen imidaclopride op de bodem te gebruiken 
om hun bijen gezond te houden.”

Raine stelt dat het waarschijnlijk is dat andere solitaire, grondnestelende bijensoorten ook 
worden getroffen. Hij merkte op dat ook andere grondnestelaars in akkers leven en zegt: 
“Het soort effecten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in de bodem dat 
we in deze studie hebben gezien, kan ook vele andere soorten wilde bijen treffen.”

Volgens hem wordt in de huidige regelgeving voor bestuivers van insecten geen rekening 
gehouden met de risico’s van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem. 
“Onze resultaten maken duidelijk waarom dit zou moeten veranderen om de risico’s beter 
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Gewasbeschermingsmiddelen en wilde bijen

te karakteriseren voor de vele bijensoorten die een groot deel van hun leven in de bodem 
doorbrengen.”

Gezien het belang van bestuivende insecten voor de teelt van gewassen, zegt Chan: “Telers 
moeten hun gewassen beschermen tegen ongedierte, maar ze moeten ook absoluut de 
bestuivers beschermen tegen de onbedoelde effecten van gewasbeschermingsmiddelen.”

Over imidacloprid zegt Chan: “De gegevens over dit specifieke product zijn zo duidelijk dat 
er geen twijfel mogelijk is over wat er moet gebeuren. We moeten iets anders vinden.”

Al is het de bij die honing maakt, Het is toch een ander die ze smaakt.
-

Wij leven niet voor ons zelf, anderen zullen van je noeste arbeid genieten. 

Groetjes, Olivier

Bron: Overgenomen van https://www.groentennieuws.nl/, Canadese studie toont ‘dramatisch effect’ 

gewasbeschermingsmiddel op bijen op 4 mrt 2021
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Suikerbestelling 2021

Groetjes, het bestuur

KONINKLIJKE OOSTVLAAMSE IMKERSVERENIGING vzw

BESTELBON SUIKER

De KOIV vzw gaat de gezamenlijke aankoop van kristalsuiker en opgeloste suiker voor de wintervoeding 
van onze bijen organiseren en dit aan zeer gunstige voorwaarden.

Kristalsuiker aan € 0,56/kg (€ 14,10 per zak van 25kg). 
De suiker is van het type K2 en zal voorzien zijn van een label met vermelding van lotnr en gewicht. 

Apisuc (73% droge stof) aan € 11,50 per bidon van 14kg.

Trimo-bee aan € 12,60 per bidon van 14kg

Sint-Ambrosius siroop (75% droge stof) aan € 9,50 per bidon van 14 kg.
 
 

Bestellen vóór 1 mei 2021, betalen voor 15 mei !  De levering is voorzien in mei/juni.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevS9CjAIZCf58q_RieVyrSJTGImU5xgp6Lxmy0Nrix_EeiCQ/
viewform?usp=pp_url

 
Aantal zakken/bidons Prijs per zak/bidon in € Totaal 

Kristalsuiker 25kg 14,10
Apisuc 14 kg 11,50
Trim-o-bee 14kg 12,60
St-Ambr.siroop 14kg   9,50

                                                                      TOTAAL TE BETALEN:

U krijgt dan eerst een bevestigingsmail. Later zullen we u een definitieve afrekening 
sturen. Over te schrijven op rekening van de WIB.
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Gezamenlijke aankoop bio bloembollen

Happy Bee: de vergadering stemt er mee in om terug bio bloembollen te verspreiden. 
Bijen hebben nood aan stuifmeel. Bijen oogsten pollen als bron van eiwitten, vetten en 
vitaminen. Stuifmeel is een essentieel bestanddeel van het larvale voedsel, vandaar deze 
BLOEMBOLLENACTIE! Het bijenrestaurant zal zeker door onze bijen geapprecieerd worden. 
De KOIV stelt jullie graag een bloembollenmengsel voor bijen ter beschikking. Dit mengsel 
werd speciaal samengesteld om een lange bloeiperiode te overspannen zodat de bijen 
er maximaal van kunnen profiteren. Deze BIO Flowerbulbs tas (40 bloembollen) bevat de 
volgende soorten: 

• Allium Purple Sensation, 
• Tulipa bakeri Lilac Wonder, 
• Muscari Armeniacum
• Crocus Ruby Giant. 

Deze soorten zijn bijen aantrekkend. De prijs bedraagt 4,5 euro per pakje, goed voor 1m².
In de winkel kosten de bloembollen 6,5 EUR per zak. Uiterste datum van bestellen: 15 mei 
2021. 

Waar bestellen? secretariaat.wib@gmail.com
Betaling? Rekening van de WIB met vermelding van bio-bloembollen.
Er zijn maximaal 100 BIO Flowerbulbstasjes te verdelen.

Nieuwe entboom 

Maarten Meys heeft uitleg gegeven over de Sorbopyrus auricularis, dit is een zeer oude 
hybride tussen lijsterbes en de gewone peer. Het zijn ronde vruchten met een intense 
aromatische zoete smaak. De bloei valt in mei met uitbundige crèmewitte bloemen die 
plukrijk zijn in september. We hebben geopteerd voor laagstam. Het is de bedoeling 
om voor ieder lid van de KOIV zo een fruitboompje gratis ter beschikking te stellen.  De 
verschillende bonden zouden instaan voor de distributie in 2022. Afwachten of het 
entproces slaagt en dan kunnen we gaan verdelen in 2020

Bevordering van de bijenweide

Groetjes, het bestuur
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Honingbokalen

Vanaf zaterdag 10 april 2021 zullen er terug dozen met honingbokalen beschikbaar zijn 
voor afhaling op Hof ter Saksen.

Volgens volgende afspraken:

1. Prijs per doos inclusief deksels en btw   3.65 € per doos
2. Minimum bestelling en afhaling is 5 dozen + 1 zak met 60 deksels
3. Bestelling en afhaling kan enkel met veelvouden van 5 dozen dus minimum 5 dozen 

dan per 10 – 15 – 20 enz. met een maximum van 50 dozen.
4. Bestellen via mail  willy.devriese1@gmail.com  met vermelding van het aantal dozen, 

naam en telefoon/Gsm nr.
5. Je betaald het verschuldigde bedrag op rekening nr. BE410680 3531 6010 met 

vermelding van “ X dozen honingpotten” 
6. Je ontvangt van Willy Devriese een mail of een telefoontje voor de afspraak voor de 

afhaling op Hof Ter Saksen.
7. Afhaling op Hof ter Saksen zal enkel kunnen op zaterdag tussen 10 en 12 uur.  
8. Om praktische en organisatorische redenen kan er niet van bovenstaande afspraken 

afgeweken worden.

Dus praktisch:

1. Mail je bestelling naar bovenstaand adres met de juiste gegevens
2. Voer onmiddellijk je betaling uit op bovenstaande rekeningnummer
3. Kom je bestelling afhalen na de bevestiging per mail of telefoon.

Groetjes, Willy
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Pollinator Park

Herinner je je een tijd waarin de lucht met vogels en bijen was gevuld, en kleurrijk fruit aan 
de bomen groeide? Bestaat die wereld niet meer, of merkte je het gewoon niet meer op?

Europa 2050 - Na een kaskade van ecologische rampen kent onze wereld geen bestuivende 
insecten, gezonde ecosystemen en bruisende flora meer. Temidden van dit dystopische 
landschap ligt een weelderig groen baken van hoop: Dr. Beatrice Kukac’s Pollinator Park, 
een veilige haven voor bestuivers en een eye-opener voor de bezoekers.

Pollinator Park is ontworpen in samenwerking met de wereldberoemde ‘archiobiotect’ 
Vincent Callebaut. Het is een interactieve en emotioneel boeiende virtual reality-ervaring 
van 30 minuten die je onderdompelt in een futuristische wereld waar mens en natuur in 
harmonie naast elkaar bestaan, in de hoop je perspectief te veranderen en het tij te helpen 
keren.

Bezoek Pollinator Park
Probeer als parkbezoeker zelf de bestuiving uit, ga boodschappen doen in een wereld 
zonder bestuivers, herontdek de schoonheid en perfectie van de natuur en ontdek hoe je 
de laatst overgebleven bestuivers kunt beschermen.

Bezoek het park hier op de computer en in virtual reality.

Bekijk hier de trailer.

Groetjes, Olivier
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Het straatkindje onder de drachtplanten

Geen milieuvereniging of imkerclubje zal speciaal paardenbloemen (Taraxacum officinale) 
inzaaien als drachtverbetering of ter verhoging van de biodiversiteit. En u vindt in de 
pakjes bijenbloemenmengsel geen paardenbloemzaadjes. De paardenbloem redt zich zelf 
wel. Al wordt hij driemaal per jaar tussen de straatstenen milieuvriendelijk weggebrand, 
herhaaldelijk uit het gazon gestoken of - zoals het meestal gebeurt - chemisch vernietigd; 
hij blijft terugkomen. Onkruid, zeggen gewone mensen en fruittelers; prima drachtplant 
zeggen wij imkers. En dat is hij!

De paardenbloem komt in Europa overal voor. Bloeitijd april - mei. Lekker vroeg dus, vaak 
al in maart met bloemen en een  uitstekende stuifmeel- en nectarleverancier ( nectar 
en pollenwaarde = 5). Die nectar is nodig voor de vlieginspanningen van de winterbijen 
in het voorjaar en het stuifmeel voor veel en gezonde larven en dus latere haalbijen. 
Paardenbloemen hebben vaak ook nog een nabloei in september-november: goed voor 
sterke winterbijen. Behalve voor bijen is de paardenbloem ook nuttig voor mensen: jonge 
blaadjes zijn te eten als rucola en de wortel heeft medicinale eigenschappen, wat is af te 
lezen aan het achtervoegsel “officinale”. Van de bloemhoofdjes wordt zelfs jam en ‘honing’ 
gemaakt. Er moet dan wel flink wat suiker bij. Genoeg redenen om voorzichtig te zijn met 
schoffelen. Ook in agrarisch grasland is een percentage tot 10% paardenbloemen alleen 
maar gunstig voor de voedingswaarde van het te oogsten gras. 

Paardenbloemen ( Taraxacum officinale): stuifmeel buiten gebruik.

De voortplanting van paardenbloemen in Zuid-Europa gebeurt zoals wij dat gewend zijn: 
een stuifmeelkorrel levert bij de stamper van de moederplant een setje genen van de 
vaderplant af, dat zich bij de bevruchting van de eicel voegt bij het setje genen van de 
moederplant, waarna de zaadvorming kan beginnen. Alle cellen van de nieuwe plant 
bevatten twee setjes genen. De plant is diploïde. Bij paardenbloemen in Noord-Europa – 
de grens is bij benadering de Moerdijk in Nederland -  is iets geks aan de hand. Hier zijn 
niet alle cellen diploid, maar triploïd: zij bevatten geen twee maar drie setjes genen. De 
stuifmeelkorrels zijn van slechte kwaliteit, vaak misvormd en niet in staat tot bevruchting. 
Omdat er in de moederplant geen reductiedeling optreedt, bevatten eicellen ook drie setjes 
genen in plaats van één setje. Genetisch zijn de nakomelingen identiek aan de moeder: 
paardenbloemen klonen zichzelf! Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de 
gewone paardenbloem vertoont een ongewoon ingewikkeld voortplantingspatroon, maar 
blijft desondanks een hoogwaardige drachtplant! 
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Het straatkindje onder de drachtplanten

Groetjes, Willy.

Met dank aan Louis Schoonhoven en Bijenhouden.

Honingbij op paardenbloem - Foto Olivier Foubert

Asbij op paardenbloem - Foto Olivier Foubert

‘Bijenweide’ vol paardenbloemen

Grote harsbij op paardenbloem - Foto Olivier Foubert

Aardhommel K op paardenbloem - Foto Olivier Foubert
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Praktijkles in de bijentuin van Guido

Praktijkles - Foto Guido Van De Putte Praktijkles - Foto Guido Van De Putte

Woensdagmiddag, 15°C en een lekker zonnetje in de Sint-Jansdam. Negen enthousiaste 
imkers-in-spe maken hun opwachting in den bos aan mijn bijenstand. Mooi binnen de 
coronaregels , maar met alle veiligheidsmaatregelen, dus met mondmasker en afstand. 
We begonnen met een uitleg over mijn manier van imkeren en hoe ik met mijn kasten 
het bijenseizoen opbouw. Dat iedereen zijn methode moet zoeken , aangepast aan de 
omgeving = bijenweide moet duidelijk zijn.

Ondertussen vliegen mijn volken “vollen bak” met ladingen stuifmeel aan vanop de 
bloeiende wilgen die mijn standplaats omgeven. Af en toe zit er ook wat oranje aan de 
pootjes van de krokus dichtbij in de gazon. Ook de mahonie en de vroegste pruim laten al 
hun bloemenpracht bewonderen. Iedere aanwezige kan vaststellen dat de noodzakelijke 
bijenweide aanwezig is. 

Er was dan ook gelegenheid om de wilgenstekken uit te kiezen want wilg moet best tijdig 
gesnoeid worden om volgend jaar terug veel jong hout met katjes te hebben. Ik heb de 
theorie van uitwinteren uitgelegd en vervolgens op een kast gedemonstreerd. Daarna was 
het aan de cursisten om de andere af te werken.

Hoorde ik daar een opmerking dat het eindelijk de echte imkerdoop was zo midden in de 
bijen staan ?

Ik hoop dat het een plezier was en dat ze ervan genoten hebben.

Groetjes, Guido.
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Praktijkles in de bijentuin van Guido

De achtertuin - Foto Olivier Foubert De voortuin - Foto Olivier Foubert

De bijengazon met een 2000tal krokussen - Foto Guido Van De Putte

Dat Guido veel aandacht besteed aan zijn bijenweide weet iedereen die hem kent. In het 
najaar 2020 werd de tuin rond de woning volledig heraangelegd met nagenoeg alleen 
maar interessante bijenplanten. Het is een tuin geworden die de naam voorzitter waardig 
is: een vijver met een moeraszone vol bijenvriendelijke planten, meerstammige solitairs 
met een bloeiperiode tijdens drachtloze momenten, een wintergroene haag die los en 
breed mag uitgroeien zodat ze volop bloemen kan vormen, zelfs de schaduwplanten zijn 
bijenvriendelijk en als kers op de taart de bijengazon met microklaver waarin krokussen 
werden ingeplant. De gazon in de voortuin verdween en werd volledig aangeplant met 
nectar en stuifmeelleveranciers.
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Het paneel van Frans

Het paneel met gaatjes - Foto Willy Devriese

Afgewerkt paneel opgehangen - Foto Willy Devriese

Lijnolie injecteren - Foto Willy Devriese

Lijnolie injecteren - Foto Willy Devriese

Wie dit artikeltje leest, kan al een “déjà lue”- gevoel krijgen. Er zijn namelijk meerdere 
gelijklopende punten met het eerder verschenen artikel “ De ladder van Fons”. De 
werkwijze voor de restauratie was zo goed als identiek. Maar wie is Frans en gaat het 
soms over een paneel met rechtvaardige rechters op? Wat dat laatste betreft, kan ik u 
verzekeren dat ik u niet ga trakteren op weer een nieuwe theorie of de plaats waar dat 
beruchte paneel te vinden zou kunnen zijn. Neen, het gaat over een heel ander paneel. Een 
dat Frans Bulckaert vele jaren geleden voor de Wase Imkersbond heeft gemaakt. 
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Het paneel van Frans

Groetjes, Willy

Maar wie is Frans Bulckaert? Frans was in de jaren 80 van vorige eeuw een zeer geapprecieerd 
lid en bestuurslid van onze bond. Ik heb Frans maar kort gekend. In 1992 nam ik de taak 
van penningmeester - waarover Frans zich jaren had ontfermd- van hem over. Frans kan je 
best typeren als iemand met gouden handen,  een knutselaar met een grote K, een duivel 
kan alles. Niet alleen handig maar ronduit een ingenieus iemand. Hij bouwde elk jaar weer 
in zijn voortuin in Melsele een bijna “levende” kerststal. Alle figuren en vele delen van het 
decor bewogen. Schitterend en verbazingwekkend was het gewoon. Zonder de technische 
en handige inbreng van Frans, was de bijenhal nooit zo mooi en stevig geworden. Hij was 
ook een hele tijd de bezieler van een imkermuseum in het Waasland. Zijn collectie stond 
in het Lievekenshoek Fort. Wat hiermee is gebeurd na de restauratie van dat fort, weet ik 
niet. Misschien kan het verschijnen van dit artikel wel licht werpen op deze vraag. Maar 
goed, terug naar het paneel.

Het hout van het paneel  is niet meer  dan de op 2 na buitenste schel van een boomstam, 
waarin Frans op zeer kunstige wijze de naam van onze bond sneed.  Het paneel en vooral 
het spintgedeelte van de plank, is met de jaren gebruikt als kinderkamer van verschillende 
soorten houttorretjes. Om dat in de toekomst te verhinderen en om het hout een deel van 
zijn stevigheid terug te geven, behandelde ik het paneel net zoals de ladder, door in elk 
boorgaatje met een spuitje met een zeer fijne naald een hoeveelheid lijnolie te injecteren. 
Gezien het groot aantal gaatjes was dit een hele klus. Maar goed ik had ondertussen mijn 
techniek verfijnd en dus ook versneld. Na het indrogen van de lijnolie werd de oppervlakte 
grondig ontvet en licht opgeschuurd. Vervolgens schilderde ik elke kunstig uitgesneden 
letter in met zwarte verf. Na deze behandeling kreeg het geheel verschillende lagen bruine 
houtbeits. Het paneel hangt opnieuw te blinken aan de zijkant van de bijenhal in Hof ter 
Saksen. 

Als ik de bijenhal een poetsbeurt geef – wat ik onlangs deed met de buitenwanden - dan doe 
ik dat op de eerste plaats om ze netjes en voor de vele bezoekers presentabel te houden, 
maar ook uit respect voor Frans en alle bouwers van deze – naar alle bescheidenheid – 
unieke bijenhal. En dankzij het paneel van Frans mogen wij er allen trots op zijn.
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Guerrilla-aanplant

De meeste imkers zijn er wel al mee vertrouwd : stiekem overal bijvriendelijke planten 
verspreiden in de buurt. Het is dé manier om uw bijenweide verder uit te breiden en uw 
drachtgebied te vergroten en te verbeteren.

Blijkbaar is het nu een fenomeen dat meer en meer voorkomt, ook bij niet-imkers. De 
mensen hebben er genoeg van dat er enkel stenen bijkomen en geen groen en besluiten 
zelf de handen uit de mouwen te steken. Onder het mom van ‘stop met lullen en doe 
iets’ hebben guerrillaplanters meer dan 500 bomen aangeplant in de buurt van Puurs Sint-
Amands. Dat deden ze steevast midden in de nacht en op wisselende locaties. 

Het fenomeen is bij onze noorderburen ‘uiteraard’ al iets meer ingeburgerd. Zij hebben 
al een heuse guerrilla-aanplant organisatie die burgers aanmoedigt en ondersteunt in de 
‘illegale’ manier van vergroening (kijk zeker eens op https://guerrillagardeners.nl)

Je hoort het goed, onze steden vergroenen op eigen initiatief is illegaal ! Maar aan 
iedereen die nu afgeschrikt wordt : geen nood. De meeste steden en gemeenten laten dit 
oogluikend toe. Welk gemeentebestuur zou het ook durven zijn burgers te veroordelen 
voor het aanplanten van een boom?!  Eén regel geldt uiteraard wel : niks stukmaken van 
het openbaar terrein. Voor de rest is eigen durf de enige grens. 

Het geeft een ongelofelijke voldoening door een straat te wandelen of op een pleintje 
te zitten waar ‘uw’ bomen groeien. Het tovert telkens weer een lach op je gezicht.  Het 
is verslavend : eens je er mee begint is het zeer moeilijk te stoppen. Plots zie je overal 
potentiële plaatsen waar wel iets kan groeien. Of je er perse ‘s nachts voor moet opstaan? 
Neen hoor. Overdag met een fluohesje aan werkt ook goed. Niemand die er van opkijkt. 
Geld hoeft het ook niet te kosten, op onze jaarlijkse plantenruildagen en bij bevriende 
imkers zijn vaak gratis planten te verkrijgen.

Redenen genoeg dus om er zelf ook mee te beginnen!

Groeten, Een anonieme  guerrillaplanter
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Van zodra het boek “Insecten. Het geflipte leven van zespotigen en andere vreemde 
beesten” ( uitgegeven bij Borgerhof & Lamberichts ) verscheen, was ik er als de kippen bij 
om dit aan te schaffen. En dat om verschillende redenen. Ten eerste ben ik een fan van 
Lieven Scheire en ken ik Peter Berkx als een zeer goed entomoloog en ten tweede ben ik 
naast mijn bijen ook geïnteresseerd in alles wat met kleine beestjes te maken heeft. 

Het boekje overtreft mijn stoutste verwachtingen. Heel wat van de beschreven beestjes 
ben ik al in andere werken en artikels tegengekomen. Maar het beestje dat ik verder ga 
bespreken, was mij totaal onbekend alhoewel het vaker voorkomt dan we denken bij onze 
bijen. En nu de verklaring van de vreemde tittel.

Het zeer vreemde beestje is lid van een uiterst bizarre orde binnen de insecten, namelijk de 
waaiervleugeligen of Strepsiptera. De mannetjes hebben kleine waaiervormige vleugeltjes 
en zijn amper 3mm groot. Vandaar hun naam “waaiertjes”. De tot 10mm grote vrouwtjes 
hebben simpelweg helemaal geen ledematen. Ze bestaan enkel uit een eierzak met een 
kopje erop dat zijdelings ergens tussen twee lichaamssegmenten van het “huisdier” 
gepropt zit. En met huisdier bedoel ik letterlijk het dier waarin het leeft. Zoals een bij, 
wesp, hommel enz. Er bestaat nagenoeg geen insect of ze hebben hun eigen “waaiertje” 
als parasiet. De waaiervrouwtjes kunnen nergens heen en nemen hun voedingsstoffen 
door diffusie op uit het lichaam van hun gastheer, zonder hem veel tot last te zijn. De 
levenscyclus is al even vreemd. De eitjes drijven los rond in het lichaam van de moeder. 
Omdat deze geen geslachtsopening heeft, moet het mannetjes zelf een ingang prikken 
in haar lichaam om zijn zaad erin te deponeren. Men noemt deze weinig galante vorm 
van voortplanting “traumatische inseminatie”. De Latijnse benaming bespaar ik u, maar 
weet dat deze vorm wel vaker voorkomt bij insecten. De bedwants is een ander mogelijk 
voorbeeld.

De (honderden tot duizenden) levende larven (triungulinen) zwemmen door het lichaam 
van het vrouwtje en worden door het vrouwtje achtergelaten op een bloem waar ze 
wachten op een passerende gastheer. De triungulinen hebben zes poten en zijn zeer 
klein (0,085 - 0,35 mm). Vinden ze een gastheer, dan liften ze mee naar diens nest, 
waar ze vermoedelijk wachten tot de eitjes uitkomen om zich dan in het lichaam van de 
gastheerlarve in te vreten. Eenmaal in de larve vervelt de triunguline en ziet er daarna 
uit als een made die voedsel door de huid opneemt via diffusie van de gastheer. Na de 

Mama is een eierzak
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Mama is een eierzak

verpopping van de gastheerlarve breekt de parasitaire larve door de huid van de gastheer, 
meestal tussen twee lichaamssegmenten (tergieten) van het achterlijf door, en vervelt 
voor de laatste maal. Het vrouwtje blijft zitten en steekt nu met de kop naar buiten, het 
mannetje vormt een pop die tussen de tergieten naar buiten steekt en twee oogvlekken 
bezit. Zonlicht laat het mannetje uitkomen en zijn gastheer verlaten om op zoek te gaan 
naar een vrouwtje (in een andere gastheer verblijvend). Na de traumatische bevruchting 
moet hij deze wandaad bekopen met de dood.

Wie goed kijkt, kan op het achterlijf van een bij, wesp of hoornaar soms de kopjes van 
verschillende vrouwelijke waaiertjes naar buiten zien steken. Zie bijgaande foto. Slaag je 
er al in om het insect te vangen, dan kan je met wat behendigheid en met behulp van een 
puntig pincet het waaiervrouwtje van tussen de twee segmenten uittrekken. Om dit te zien 
kan je naar onderstaande link gaan.

https://youtu.be/XEnc0B93wRw?t=37  of de 
bijgaande QR-code scannen.

Groetjes, Willy

Een veldwesp geparasiteerd door Xenos vesparum 

veldwespwaaiertjes (Xenos vesparum)  foto Wikipedia

Nog meer foto’s en afbeeldingen vind je bij Wikipedia 

onder “strepsiptera”
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Zandbijwaaiertjes

Bron: John Smit en Jan Smit, EIS Kenniscentrum Insecten & Ivo Raemakers, Ecologica

Groetjes, Olivier

Naar aanleiding van het artikel van Willy ‘Mama is een eierzak’ wens ik wat dieper in 
te gaan op de Stylopsen (waaiertjes) bij wilde bijen want recent DNA-onderzoek heeft 
uitgewezen dat er veel meer soorten zijn dan gedacht. Interessant om te weten is ook dat 
de aanwezigheid van een stylops de gastheer sterk kan beïnvloeden qua gedrag en uitzicht. 
Niet zelden wordt visuele determinatie daardoor moeilijk of onmogelijk.

Tot voor kort werd gedacht dat Europa maar een paar soorten waaiervleugeligen kende 
met een breed spectrum aan gastheren. Zo werd het zandbijwaaiertje (Stylops melittae) 
gemeld van een keur aan zandbijen (Andrena’s). Recent moleculair werk heeft echter 
uitgewezen dat dit niet slechts één soort betreft maar wel meer dan dertig, allemaal met 
slechts één of enkele nauwverwante zandbij-gastheren. Aan de hand van het buitenlandse 
DNA-onderzoek is ook de Nederlandse fauna opnieuw onderzocht en is aanvullend DNA-
onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er niet zes, maar wel liefst 21 soorten waaiervleugeligen 
in ons land voorkomen. In een recent verschenen artikel wordt een overzicht gegeven van 
al deze soorten, inclusief hun gastheren en de bekende verspreiding in Nederland.

Uiteraard is hier het laatste woord nog niet over gezegd, en zijn er nog diverse soorten 
waar geen moleculaire data van bekend zijn. De verwachting is dan ook dat met aanvullend 
moleculair onderzoek ook nog aanvullende soorten gevonden zullen worden.

Grijze zandbij met waaiertje - foto Maarten WielandtsGrijze zandbij met waaiertje - foto Stefan Verheyen
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Wintersterfte

Beste leden,

De bijensterfte kan verschillende oorzaken hebben, maar in het Waasland werd het 
afgelopen winter toch wel een kaalslag onder de imkers van het Bestuur van de Wase 
Imkersbond. Net hetzelfde behandeld, net dezelfde hoeveelheid suiker of honing, net 
dezelfde strategie rond het isoleren van de bijenkasten en toch….  Weerom veel uitval na 
de winter hoor ik al een paar jaar zeggen.

Ik dacht altijd dat mijn overlevingskansen vergroot werden door de aankoop van 
koninginnen bij een aantal kwekers. Ik ben daar mee gestart ergens 5 à 7 jaar geleden en 
tot nu toe bleef ik gespaard van al te grote bijensterfte. Bovendien had je dan darren van 
-normaliter uitstekende kwaliteit - die op hun beurt je lokaal, bevruchte koninginnen ook 
een boost geven.

Ik heb twee standen. In Bornem werken we omwille van de lokale kwekers en het lange 
bijenseizoen (balsemien) vooral met buckfast bijen. In Sint-Niklaas werkt mijn vader, de 
Georges, traditioneel het liefst met Carnica o.a. uit het Zeeuws plaatsje Kreverhille. Een 
aantal jaar geleden gingen we larfjes en koninginnen halen in het Antwerpse en aangezien 
die toch wat beter presteerden, waren we verkocht en imkeren we daar tot op de dag 
vandaag nog altijd mee. Nog even een opmerking: in 2019 kreeg ik tot de zomer nog hulp 
van onze 87-jarige vader. Vanaf 2020 sta ik er volledig alleen voor. Spannend toch om je 
eerste winter door te maken. 

Om te zien of ik het goed heb gedaan kijken we in de eerste plaats naar de overlevingskansen 
van een bijenstand.  Na een aantal jaren met het testen van verschillende alternatieve 
‘bijenvriendelijke’ methodes trok ik in de zomer van 2020 resoluut voor de ‘old school’. De 
simplex en Langstroth kasten werd behandel met een palet van zuren of met het product 
van Bayer (PolyVarYellow). Niet dat ik alle volkjes behandel hoor. Een paar volken krijgen 
de stempel ‘varroaresistent’. Ze hebben me immers van een bepaalde teler voldoende 
geld gekost om aan deze naam te voldoen. Tot nu toe lossen ze hun verwachtingen in. Al 
het derde jaar onbehandeld. Sommige zwermpjes, piepkleine volkjes op 2 of drie ramen 
behandel ik ook niet met harde zuren. De twee rieten korven en hun volkeren werden zelfs 
helemaal niet behandeld (hoe zou het kunnen?).
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Wintersterfte

Hoe speel je bijenvolkeren kwijt

Eind november – meestal een indicatie voor de overlevingskansen van een volk na de klop 
die de varroa toedeelt. Meestal verlies je dan grote productievolkeren.

• Verse waswafels in de zomer tijdens het uitwinteren vermindert de virus- en varroadruk 
in een volk. Tijdig behandelen (ten laatste midden augustus) is ook een vorm van goed 
beheer van je bijenvolkeren.

Een sterk én jong volk was op een tijd van enkele weken gaan ‘vliegen’. Ik geloofde het 
amper, maar moet nu toegeven: het kan de verdwijnziekte zijn geweest. Volk ernaast is 
ook heel zwak uit de winter gekomen. Dus virussen moeten gewoekerd hebben.

Eind van het jaar nog een oxaalzuurbehandeling erbovenop en klaar voor het nieuwe 
bijenjaar. Tot dan was het extreem zacht geweest en had ik al gemerkt dat ik bij het 
inwinteren wat tekort had geschoten. Hier en daar moest dringen een pak suikerdeeg 
opgelegd worden. Bij het openen van een paar kasten had ik al gezien dat ze klein zaten, 
maar ja, wat geeft dat zo eind december. 

We kregen een serieuze koude periode vanaf midden januari. Bij het tillen aan de kasten 
slonk het gewicht als ‘sneeuw voor de zon’.  Deeg werd verbruikt door de volkeren als ware 
het brood en gretig opgenomen. Vanaf dan begon ik ook telkens ‘uitval’ te krijgen (zie ‘Hoe 
speel je volkeren kwijt). 

Resultaat van mijn eerste inwinteren zonder ‘hulp’. Een dikke buis. Volgens mij pa : ja ik 
kan je niet meer helpen hé. Wat hou ik over : een twaalf kasten van de 25 die ingewinterd 
waren waaronder zeer veel zesramers (dat zal tot eind mei duren vooraleer ik daar een 
volwaardig volk uit kan voortspruiten). Zeer teleurstellend voor een ervaren imker. Zo zie 
je maar : de jonge generatie kan het niet altijd beter!!

Groetjes, Geert
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• Virussen zijn een belangrijke bron van wintersterfte. Verse waswafels kan helpen.

Een volk werd volledig leeggeroofd. Spijtig, maar toen beging ik de kapitale fout om de 
ramen niet op tijd weg te ruimen of de kast te sluiten. De rovers zochten nog een paar 
‘grote’ kasten uit.

• Roverij van zwakke volkeren zeker vermijden door het vlieggat te verkleinen en alle 
rovers hun zin ontnemen (geroofde kast vergrendelen en ramen in de diepvries of 
curverbox).

Een volk was tof aan het vliegen, maar na verplaatsing begin januari na een bloemrijker 
gebied – een zware terugslag. Bij opening van de kast met enkele cursisten eind maart: 
geen gesloten broed enkel larven en eitjes. Dus de koningin was vervangen en wellicht 
onbevrucht.

• Verplaatsen van volkeren in de winter. Wacht zeker tot midden maart en vermijd 
verplaatsingen bij vriesweer. Weet je dat je een bijenvolk amper 1,5 meter kan 
verplaatsen per keer. Anders gaan de vliegbijen gewoon terug naar de oude standplaats.

Maart naar de wilg en fruit (vroege peren - perzik) voor bestuiving. Na het openen van een 
van de verplaatste kasten op de middag (hadden circa 5 uur opgesloten gezeten) zag ik 
alleen darren buitenkomen. Een zware teleurstelling. Dit volk zat vol darren én werksters. 
Dus de koningin was nog aan de slag geweest tot februari en wellicht zal de spermatheek 
leeg geweest zijn. Jonge koninginnen, du jamais vue.

• Het snijden van darrenbroed als behandelingsmethode kan leiden tot onvolledige 
bevruchting van koninginnen. Ook de vitaliteit van een koningin kan slecht zijn als ze 
zelf geteeld is. Beste koninginnen komen uit eitjes die de bijen zelf kiezen.

Hoe speel je bijenvolkeren kwijt

Groetjes, Geert
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