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Belangrijke mededeling

Wegens de steeds veranderende coronamaatregelen kan er geen definitieve agenda 
opgemaakt worden. 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 juli, augustus, september 2021

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zaterdag 21 augustus Ambachtenmarkt
Smisstraat

 Sint-Niklaas

zondag 19 september Oogstfeesten Hof ter Saksen

Vanaf 12 oktober
19.30 tot 21.30

Cursus drachtplanten
CC - Kerkplein, zaal D 

Lokeren



Bijenspreuken ................................................................................................... 4
Steun lokale werking imkersbonden  ............................................................... 5
Insecten verhongeren ondanks vele acties ...................................................... 5
Britt bij de bijen ................................................................................................ 7
Pfos in de honing .............................................................................................. 8
Bezoek bijenstand Hof ter Saksen .................................................................... 10
Een hoogvlieger van een zwerm. ...................................................................... 12
Kleurrijke bijen ................................................................................................. 13
Reizen met bijen, een hele onderneming......................................................... 14
Amerikaans vuilbroed....................................................................................... 19
Cursus drachtplanten ....................................................................................... 19
Een vreemd fenomeen ..................................................................................... 20

Inhoudstafel

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 188

Bijenspreuken

De morgenstond draagt honing in de mond.
Vroeg opstaan en/of aan het werk gaan is voordelig.

Het land van melk en honing. 
Het is een rijk land met alles in overvloed, waar het goed om wonen is.

Ze heeft honing aan haar achterste. 
Ze heeft veel aantrek van de mannen.

Het regent daar altijd honing. 
Men is daar steeds gelukkig samen.

Bron: Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen”  van P. Adriaensen
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Steun lokale werking imkersbonden 

De Europese Commissie heeft onlangs de sectorsteun voor de imkerij aanzienlijk verhoogd. 
De Vlaamse overheid is haar daarin gevolgd en legt eenzelfde bedrag op de tafel, 
samen goed voor 422.000 € per jaar. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende een 
aanpassing van het programma tegen 15 maart ingediend te worden. De representatieve 
bijenteeltverenigingen hebben een ambitieus plan uitgewerkt met een aantal 
opmerkelijke nieuwigheden. Zo is er verspreid over 2 werkingsjaren 50.000 € voorzien 
voor gemeenschaps-bijenstanden en lokale werking en 29.000 € voor het uitbouwen van 
gesloten wascircuits door de lokale bonden. Ook werd het team dat voor de uitvoering 
van dit programma instaat, uitgebreid met een imker die zich vooral gaat toeleggen op het 
geven van ondersteuning aan lokale selectie-initiatieven. Zo krijgen we straks de uitbouw 
van een heuse ‘buitendienst’, een mobiele eenheid die overal in het land specifieke noden 
zal ledigen. In het programma van deze buitendienst is opgenomen: de Darwiniaanse 
selectie, een kweekprogramma gebaseerd op natuurlijke selectie en de propagatie van 
onze eigen topmoeren via moerteelt en lokale bevruchtingsstations. Ook zal het Vlaams 
Bijenteeltprogramma haar schouders zetten onder de verdere uitbouw van het Arista Bee 
Research programma in Vlaanderen en zullen we de hybridisatie van de zwarte honingbij 
via genetisch onderzoek opvolgen. De bestrijding van de Aziatische hoornaar wordt 
gefaseerd overgeheveld naar het Agentschap Natuur en Bos. Dit agentschap heeft een 
uitbestedingscontract afgesloten met het Vlaams Bijeninstitituut vzw (VespaWatchers) om 
de eigenlijke bestrijding van de Aziatische hoornaar in hun opdracht uit te voeren.

Met het uittekenen van een vernieuwd programma was slechts een eerste stap gezet. 
Omdat de Europese Commissie geen voorfinanciering geeft, en slechts de helft van de 
werkelijke uitgaves terugbetaalt, moest een voorfinancieringsplan worden uitgewerkt. 
Hieruit bleek dat voor de werkelijke uitvoering van het programma een startkapitaal 
van minstens 100.000 EUR nodig was. Hiervoor werd aangeklopt bij de representatieve 
bijenteeltverenigingen. Uiteindelijk bleken de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw en het 
Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw bereid om respectievelijk 100.000 € en 
15.000 € aan financiële middelen beschikbaar te stellen via een kosteloze lening. Hierdoor 
kon het team van het Vlaams Bijenteeltprogramma de uitvoering van het programma 
aanvatten.

Voor het luik van de lokale ondersteuning zal in de loop van mei in samenspraak met de 
koepels een oproep worden gelanceerd waarin lokale bonden kunnen intekenen. Het 
Toezichtcomité zal dan de inzendingen beoordelen en een keuze maken welke vereniging 
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Steun lokale werking imkersbonden 

ondersteund wordt. De weerhouden voorstellen dienen dan uitgevoerd te worden voor 
het einde van het werkingsjaar, dus voor 31 juli 2021. Projectleider prof. Dirk de Graaf licht 
verder toe: ‘We gaan een strikte timing moeten hanteren om dit alles tot een goed einde te 
brengen. Het is eerder uitzonderlijk dat je in een periode van amper 3 maanden zowel de 
oproep, de uitvoering als de financiële afhandeling moet samenballen. Maar we hebben 
binnen het Toezichtcomité geoordeeld dat deze financiële injectie vanuit de Commissie en 
de Vlaamse overheid vooral de lokale werking moet ten goede komen. We gaan er alles 
aan doen om dit te laten slagen.’

Het aangepaste programma bevat ook een uitbreiding van het programmapunt ‘steun van 
laboratoria voor de analyse van de producten van de bijenteelt’. Dit luik zal voornamelijk 
door het ILVO worden ingevuld en omvat een verhoging van het budget voor de 
kwaliteitszorg honing en extra middelen voor het analyseren van de risico’s die gepaard 
gaan met het gebruik van oxaalzuur en van de biologische bestrijding van de varroa-mijt 
met roofmijten. Ook zal ingezet worden op het opsporen van honingvervalsing en de 
kwaliteitszorg van de bijenwas.

We zullen niet nalaten jullie verder te informeren over de uitvoering van dit ambitieus plan 
ter ondersteuning van de bijenteeltsector in Vlaanderen.

Op 29/06/2021 ontving de WIB het goede nieuws dat de aankoop van een wassmelter 
en een waswafeltoestel werden goedgekeurd!

Groetjes, Het bestuur
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Insecten verhongeren ondanks vele acties

Want het ene bloemzaadje is het andere niet. En daar draait het om volgens Nils van 
Rooijen, onderzoeker vegetatie-, landschaps- en bosecologie bij Wageningen University.
Twee jaar geleden werd al uit onderzoek duidelijk dat in 30 jaar tijd de hoeveelheid insecten 
met maar liefst 75 procent is geslonken. Van Rooijen: ,,Dat heeft mensen wakker geschud. 
Sindsdien zijn overal bloemenweides, bijenlandschappen, honey highways en dergelijke 
uit de grond gevlogen. Als ecoloog vind ik dat natuurlijk geweldig, dat de biodiversiteit een 
hot item is geworden.’’

Beste bedoelingen

Wat ecologen zien, is dat mensen met de beste bedoelingen bloemzadenmengsels kopen. 
Daar zitten heel leuke en decoratieve soorten in, zoals de phacelia met z’n fijne violette 
bloemetjes. Deze soort komt uit het zuidwesten van de VS. Het is een ware magneet voor 
honingbijen.

Van Rooijen: ,,Maar de honingbij is niet echt een wilde bijensoort, het is een 
gedomesticeerde bij. Je zou het een soort melkkoe voor de mens kunnen noemen. Heel 
veel wilde bijensoorten kunnen echter niets met deze uitheemse bloem. Ze zijn allemaal 
gespecialiseerd in bepaalde planten die van nature in Nederland voorkomen.’’

Andere genen

Uiteraard gaan in de ’wilde-bloemenmix’ ook inheemse soorten, zoals de korenbloem. De 
ecoloog: ,,Maar veel van die zaden worden opgekweekt in Oost-Europa. Zeker als daar veel 
mee wordt doorgekweekt, wordt die korenbloem net iets anders dan de ogenschijnlijk 
zelfde korenbloem die hier nog op een enkel graanveld groeit. Die bloem heeft andere 
genen, aangepast aan het Nederlandse milieu. Het erge is, die uitheemse korenbloem 
kan zich wel weer voortplanten en mengt zich met inheemse soorten. Daardoor krijgt de 
inheemse bloem nieuwe eigenschappen die minder geschikt zijn voor ons klimaat en onze 
insecten.’’

Massa’s particulieren zijn fanatiek aan de slag gegaan om de bijen te helpen: ze strooien 
kwistig met bloemenmengsels. Des te pijnlijker is het dat dit grenzeloze enthousiasme 
soms helemaal verkeerd uitpakt. Waarom insecten langzaam verhongeren door het 
gebruik van ‘fout’ zaad.
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Groetjes, Het bestuur

Bron: https://www.ad.nl/alphen/waarom-insecten-langzaam-verhongeren-door-goedbedoelde-acties-voor-

natuur~a85aac07/

Daarmee is nog niet alle ellende verteld. ,,Als er met bloemen wordt doorgekweekt, 
redeneert de kweker vaak volgens het menselijk begrip. ‘Hoe mooier de bloem, hoe 
mooier die voor insecten zal zijn’, is de gedachtegang. Maar wat blijkt? Als je op uiterlijk 
kweekt, gaat dat ten koste van andere eigenschappen. En dan zie je dat bij voorbeeld 
de stuifmeeldraden achterblijven en zo’n bloem dus minder vruchtbaar wordt. Insecten 
vliegen naar zo’n doorgekweekte korenbloem in een bijenlandschap, maar vinden daarin 
geen voedsel. Dat onthouden ze. En dus slaan ze de goede korenbloemen over die verderop 
in dat hooilandje groeien. Zo beïnvloed je met menselijk ingrijpen onbedoeld een heel 
ecosysteem.

In de vriezer

Om tegen die sluipende verarming weerwerk te bieden, is een groep onderzoekers en 
particulieren aan de slag gegaan met Het Levend Archief. Deze stichting legt een almaar 
groeiende verzameling wilde-bloemenzaden aan die voor tientallen jaren worden 
geconserveerd. ,,We hebben in Nijmegen al een werkvoorraad aangelegd van zaden die op 
korte termijn kunnen worden gebruikt. Zaden blijven in een koelkast zeker twee jaar goed. 
Daarnaast leggen we in Wageningen een collectie aan van die zaden voor de lange termijn. 
Deze gaan in de vriezer bij min 20. Het staat wetenschappelijk vast dat zaden onder die 
omstandigheden zeker 20 jaar goed blijven. Een deel ervan gaat naar Spitsbergen, waar 
ze in een ’seed safe’ in de permafrost, de permanent bevroren ondergrond, worden 
opgeslagen. Daar lagen tot nu toe alleen de aan de landbouw verwante soorten opgeslagen, 
zoals granen. Nederland is het eerste land ter wereld dat daar de hele inheemse flora gaat 
opslaan.’’

Toverformule

De toverformule van het onderzoeksteam is dan ook: zaai zoveel mogelijk de soorten 
in die daar ook echt vandaan komen. Daarvoor werkt de stichting samen met kwekers 
die dergelijke gebiedseigen zaden willen kweken. Met de geoogste zaden kunnen niet 
alleen bermen en dijken, maar ook de eerdergenoemde bijenlandschappen ecologisch 
verantwoord worden ingezaaid.
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Op 19 april verschijnt bij uitgeverij Horizon: Britt bij de bijen 
van Britt van Marsenille, radio- en tv presentatrice. Naast een 
carrière in de media is Britt ook enorm gepassioneerd imker. 
“Sommigen worden rustig van kruiswoordraadsels invullen of 
op een yogamat, ik van mijn bijen.” Britt is meter van Week 
van de Bij, waar ze probeert om mensen bewust te maken van 
het belang van de bijen en probeert om van de wereld een 
bijvriendelijke plek te maken.

Britt Van Marsenille is radio-en tv presentatrice. Als ze niet op pad is voor een reportage 
van Factcheckers, zorgt Britt voor haar bijen. Want naast al dat mediageweld is ze ook 
gepassioneerd imker. Britt probeert om mensen bewust te maken van het belang van de 
bijen en probeert om van de wereld een bijvriendelijke plek te maken. Katrien Vanderlinden 
is een creatieve alleskunner. Ze combineert haar job als TV-regisseur en art director met 
het maken van muurschilderingen en illustraties. Ze is mama van 2 zoontjes. 

Bijen zijn een belangrijke schakel in onze voedselketen: drie vierde van wat op ons bord 
ligt, hebben we aan hen te danken. Dat er wereldwijd volledige bijenvolken sterven, is dan 
ook een groot probleem. Met Britt bij de bijen wil Britt Van Marsenille kinderen op een 
speelse manier meenemen in de bijzondere wereld van de honingbij. Wat is het verschil 
tussen bijen en wespen? Hoe leven bijen en hoe maken ze honing? Welke bloemen vinden 
ze lekker? En hoe kan jij bijen redden? De prachtige illustraties van Katrien Vanderlinden 
brengen de bijenwereld met een kleurrijke knipoog tot leven.

Britt bij de bijen

Groetjes, het bestuur
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Pfos in de honing

Naar aanleiding van de problematiek met die verontreiniging door de 3M fabriek hier te 
Zwijndrecht werden er terecht vragen gesteld. Vragen van leden en consumenten over 
de kwaliteit van de honing. Aangezien ik meewerk aan een onderzoeken met het FAVV 
uit de provincie Antwerpen dacht ik dat ik via deze weg daar snel en kordaat antwoord 
op zou krijgen want stilaan zal lentehoning in potten kunnen en de slingerbeurt van de 
zomerhoning is bezig of komt eraan.

Als volgt mijn mail naar mijn contactpersoon bij het FAVV .

Beste,

Zoals verwacht ook hier van mij een vraag die me reeds vele malen gesteld is geweest. 
Wat met de bijen en honing betreffende de Pfos vervuiling hier te Zwijndrecht? Zijn daar 
sporen in terug te vinden in het stuifmeel, de bijenwas en de honing?  Mag mijn honing nog 
geconsumeerd worden? En hoe dit uitgelegd krijgen naar derden? De stalen die destijds 
afgenomen zijn, worden die opnieuw onder de loep genomen? Wat is het standpunt van 
het FAVV, en gaat er hierover met de verenigingen over gecommuniceerd worden? Allemaal 
vragen die tot op heden nog niet beantwoord zijn. 

De persoon heeft deze mail doorgezonden naar haar overste en die gaf als antwoord het 
volgende.

Het FAVV heeft contact opgenomen met OVAM om meer informatie te bekomen betreffende 
de exacte situatie te Zwijndrecht.  Aangezien het hier gaat om een milieucontaminatie is 
het aan hen om een duidelijk beeld te scheppen van de aard en de omvang ervan, zowel 
wat betreft de graad van de besmetting als de geografische verspreiding. Eens we hierover 
meer concrete informatie hebben ontvangen, zal het FAVV de noodzaak evalueren om een 
monsternemingsplan in de betrokken zone opstellen. In geval van niet-conformiteit zullen 
de nodige maatregelen worden getroffen. Indien relevant, zal het FAVV ook nagaan of de 
operatoren effectief alle maatregelen treffen om aan te tonen dat hun producten veilig zijn 
(bijvoorbeeld aan de hand van analyse). Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de 
operatoren om enkel veilige producten op de markt te brengen die conform zijn aan alle 
normen.

Dit was dus het antwoord van het FAVV,  hier moeten wij het dus mee stellen. Ik heb me 
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Groetjes, Gilles

daar een beetje lastig in gemaakt, geen antwoord op mijn vragen, neen eerder het gevoel 
van zoek het zelf maar uit zolang je maar een “conform” product aanbied. En we gaan 
dan zelf moeten instaan voor een analyse? Wie zal daar de kost van dragen? Het zal dure 
honing worden. Nee, dit was onvoldoende voor mij en ik heb dan enige dagen later een 
mailtje terug gezonden. Misschien wat pikant, enfin ik heb dit voor alle duidelijkheid in 
mijn eigen naam verzonden.

Geachte,

Ik dank u voor de mail, maar uiteindelijk zijn mijn vragen niet beantwoord,Ik begrijp dat 
uw antwoord een standaardantwoord is. Ik ben enkel verrast en geschokt en het stoort me 
enorm te vernemen dat u twijfels heeft in goede bijenteelt praktijken. Dit terwijl ik reeds 
jaren meewerk in verschillende onderzoeken die uitgaan van FAVV-dienst en universiteit 
Gent. Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn producten in gemakkelijk gezegd door een 
dienst als jullie. Maar wanneer vragen gesteld worden, ontloopt men zijn verantwoordelijk. 
Ik heb uw mail met de overige leden van ons bestuur doorgenomen en te zwak bevonden. 
Uiteindelijk worden de honingstalen via een andere weg geanalyseerd. Wachten op 
overheidsinstellingen is een bureaucratie dat we ondertussen al jaren kennen en ook nooit 
zal veranderen. Neen, in tegendeel, meer wetten en verordeningen waardoor de imkerij die 
het al zo moeilijk heeft zal verdwijnen wanneer de resultaten tegenvallen. Zal Vlaanderen 
het eerste gebied worden naar model van de provincie Sichuan in China? Waar bijen 
een schaarste zullen zijn? Ik hoop van niet, maar de kans is zeer bestaand. De lopende 
onderzoeken met uw collega zullen zonder fout verder afgehandeld worden, maar ik meld 
u dat vrijwillige medewerking aan onderzoeksprojecten in de toekomst hier stopt.
Mvg Coolen Gilles

Ik had niet verwacht daar nog enig respons op te krijgen, maar ik was verbaasd dat later 
op de avond het FAVV aan de telefoon hing om meer duidelijkheid scheppen rondom de 
mail en mijn antwoord daarop. Ik heb daar blijkbaar een gevoelige snaar geraakt. Het was 
enkel spijtig dat ikzelf niet beschikbaar was op dat ogenblik, en mijn zoon de telefoon had 
opgenomen. Ze melde wel dat ze terug contact met mij zouden opnemen de dag erna, 
maar tot op heden niets meer gehoord. Het is nu afwachten wat de resultaten van het 
onderzoek via ILVO onder leiding van Wim Reybroek te Melle. De resultaten zullen via de 
nieuwsbrief  gemeld worden van zodra deze beschikbaar zijn.
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Groetjes, leerkracht Fabian

Bezoek bijenstand Hof ter Saksen

Eindelijk! Leerlingen mochten in hun eigen bubbel op uitstap. Mijn klasje, 2FRC van de 
school Villa Da Vinci te Sint Niklaas, wou graag een fietstocht maken. Super tof initiatief. 
Voor hen maakte het niet uit naar waar, zolang ze maar konden ontsnappen uit de schoolse 
omgeving. 

Als leerkracht wou ik er ook iets educatiefs aan koppelen, dus mailde ik Willy om te vragen 
of we de bijenkorf mochten bezoeken op Hof ter Saksen. Willy ging akkoord en we werden 
met open armen ontvangen op een woensdag ochtend. 

Terwijl de leerlingen in de korf de tekstjes lazen begon Willy zijn zwerm te controleren. 
Plots stond hij bij de leerlingen met in zijn handen een broedraam met super zachtaardige 
bijen. We kregen zowaar een leerrijke uitleg en mijn leerlingen luisterden zeer aandachtig!

Willy, bedankt! Je gaf hen een dag om niet meer te vergeten. 

Bedankt dat wij eens een kijkje mochten nemen in jouw hobby . Ik vond het persoonlijk 
heel leuk hoe je met zoveel passie het tegen ons vertelden, dat was heel aangenaam voor 
naar te luisteren. Doe zo voort! Groetjes, Ruben

Danku wel om onze klas zo een goede rondleiding te geven en om ons meer uitleg te geven 
over bijen.

Het was zeer fijn dat u ons bijen en hun bijenkorf hebt laten zien! Ik weet nu ondertussen 
dat er verschillende soorten zijn en bekijken van de bijen Vond ik zeer facinerend. Hopelijk 
gaat het verder zeer goed met u en de bijen. Groeten van Ava, een leerling uit imker Jan 
zijn klas. 

Bedankt voor het woordje uitleg over de bijen. Ik hoop dat u bijen langer leven dan 3 
weken en dat u langer leeft dan 100 jaar. Mvg, Toon

Enkele reacties van de leerlingen:
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Bezoek bijenstand Hof ter Saksen

Groetjes, leerkracht Fabian

Uitleg bij broedraam

Ontsnappen aan de schoolse omgeving

Willy controleert zijn zwerm

Educatieve bijenkorf

Ontsnappen aan de schoolse omgeving
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Een hoogvlieger van een zwerm.

Op dinsdag 15 juni werd ik opgeroepen om in de Sint-Maarten Middenschool in Beveren 
te gaan kijken naar een zwerm bijen. Deze had tijdens de speeltijd voor de nodige paniek 
gezorgd. Ter plaatse kon ik zien dat de zwerm op onbereikbare hoogte van 5 à 6 m van 
de grond aan een tak was gaan hangen. Mits de brandweer van Beveren het advies had 
gegeven een imker te contacteren, werden zij door iemand van het onthaal van de school 
om hulp gevraagd. Na enkele telefoontjes heen en weer besloot de brandweer om gratis 
een ladderwagen te sturen. In tussentijd maakte ik mijn materiaal klaar om de zwerm op 
grote hoogte te scheppen. En dat alles verliep uiterst vlot en dit dankzij de professionaliteit 
van de drie brandweermannen. Een van hen ging mee in de bak de hoogte in en bracht 
mij vlot en veilig tot op enkele cm van de zwerm.  Ik schudde de bijen in de schepkorf en 
veegde het restant van de tak. Na een grondige controle van de tak en een kijkje in de korf, 
was ik zeker dat ik ook de moer had gevangen. De korf werd afgedekt en wij konden onze 
trip naar de begane grond aanvatten. Heel de operatie heeft niet meer dan 20 minuten tijd 
gevraagd.

Bedankt brandweer van Beveren voor de geapprecieerde hulp en bijdrage tot een 
bijvriendelijke gemeente. Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van de Sint-Maarten 
Middenschool. Dit was nu eens een prettige manier om een bijenzwerm te scheppen. Al 
hoop ik dat de volgende zwermen op een meer bereikbare plaats gaan hangen. 

Groetjes, Willy

De zwerm - Foto Willy Devriese5-6m hoogte - Foto Willy Devriese
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Kleurrijke bijen

Gedoornde slakkenhuisbij - Foto Olivier Foubert

Tweelobbige wolbij - Foto Olivier Foubert

Composietwolbij - Foto Olivier Foubert

Kleine harsbij - Foto Olivier Foubert

Ook bij slecht weer loont het om de natuur op te zoeken en naar bijen te speuren. Ze zitten 
dan regelmatig stil in bloemen te zonnen of op te drogen. Ideaal om de camera erbij te 
nemen en enkele gewillige modellen te fotograferen.

Groetjes, Olivier
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Standplaats koolzaad - Foto Olivier Foubert

Serieuze doppen - Foto Olivier Foubert

Standplaats linde - Foto Guido Van De Putte

Enkele afleggers - Foto Olivier Foubert

De omgeving - Foto Olivier Foubert

Standplaats koolzaad - Foto Guido Van De Putte

Reizen met bijen, een hele onderneming
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We schrijven 20 april, een slecht voorjaar met nattigheid en vooral veel koude is gepasseerd. 
Vorig jaar deze tijd was de eerste oogst op koolzaad reeds binnen en nu moeten we nog 
vertrekken.

Nog enkele afspraken maken met Erik en Peggy voor komende vrijdag , 23/04,  te vertrekken.
Inderdaad, Peggy die vorig jaar gestart is met een volk en nu de cursus meevolgt en 
ondertussen met Erik als peter een en ander opsteekt. Ze had o.a. vernomen dat 
uitwinteren ook ruimte geven voor het broednest is en dat op tijd de honingzolder moet 
gezet worden.

De daad bij het woord werd haar kast verruimd met een onder- en een bovenbak. Geef 
daar een week nachtvorst bij en dat volk stuikt in elkaar wegens te groot energieverbruik 
om het broednest nog op temperatuur te houden. Maar geen nood, al doende leert men 
en de oplossing kwam van een inkrimping van de ruimte samen met een voerbak warme 
honingsiroop van Guido. De rest van het herstel kon volgen op koolzaaddracht. 

Donderdagavond werden de kasten afgesloten en deze die binnen in de camionette gingen 
kregen ook een reisrooster bovenaan. In open lucht op de aanhangwagen hebben ze dit 
rooster niet nodig bij ochtendtemperatuur van amper 6 graden. Om 7u op weg voor een 
voorspoedige reis naar Wierde met wel wat file op de Brusselse ring, wanneer niet ..., en 
een uur en driekwart later zijn we ter plaatse. Een ontgoocheling want van de voorspelde 
start van de bloei blijkt niets en we staan voor een grasgroen veld met amper een enkel 
bloemetje.

Na samenspraak met Erik word beslist om in de omgeving, die ik bijna uit het hoofd ken, 
op zoek te gaan naar een betere plaats.  De afrit Wierde naderend had ik namelijk links 
en rechts wel gele vlekken gespot en we keren terug tot in Loyers, een afrit eerder. Terwijl 
we aan het veld overleggen waar we kunnen staan , stopt een mevrouw die vraagt wat 
we zinnens zijn. Als we vragen wie de eigenaar zou zijn blijkt dat zijzelf dat is en als we 
aangeven dat we voordien vlakbij stonden op koolzaad van Alain, komt blijkbaar een oude 
vete boven en krijgen we de raad om elders te gaan.
Geen nood want even verderop vinden we een andere plaats maar dat is te fel in zicht 
vanop de weg, veiligheid primeert he! Dan maar naar de andere zijde van de E411 en na 
navraag op de kasteelboerderij komen we te weten wie de eigenaar is van een prachtig 
perceel. 

Reizen met bijen, een hele onderneming
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Reizen met bijen, een hele onderneming

Groetjes, Guido

Die man is zelfs zo vriendelijk om ons in september al terug te contacteren om te melden 
waar hij voor de lente van 2022 overal koolzaadvelden ter onzer beschikking heeft. Dat 
spaart me al een rit naar die streek om op verkenning te gaan.

Ondertussen zijn we daar al 2 uren terplaatse en word het hoog tijd om de bijen te lossen.
Een mooie en goed bereikbare plaats en totaal uit het zicht en met in de rug langs de 
noordzijde een gemengd bos met veel interessante bomen , kers , meidoorn, bramen ...
Bovendien blijkt het eerst bezochte veld op ongeveer 1km in vogelvlucht te liggen. 
Wekelijks een bezoekje om vast te stellen dat de kasten goed evolueren en dat een eerste 
oogst verzekerd is na 3 weken. Onze controles worden steevast bijgewoond door een of 
andere cursist.

De verzwakte kast van Peggy doet het ook voortreffelijk op 1 broedbak en een half 
hoogsel. Een tweede verruiming met een half hoogsel onderaan als stuifmeelkamer en de 
broedruimte beperkt tot 8 ramen geven voor Peggy ook een eerste oogst (8.5kg) tegelijk 
met onze kasten. Twee weken later opnieuw oogsten met voor ieder van ons hetzelfde 
resultaat. Voor mij betekent dit al 20kg gemiddeld per kast waar ik thuis aan een beetje 
meer dan de helft kom. Dat zo’n reis deugd doet aan een bijenvolk is duidelijk want 
ondertussen heb ik daar ook al en 6-tal afleggers kunnen maken voor de cursisten.

Ondertussen hebben we van elk bezoek geprofiteerd om een mooie wandeling met picknic 
te maken of om een mooie fietstocht van een 50-tal km te rijden, het aangename aan het 
nuttige koppelen.

Op 20 mei werd de 2de maal geoogst en twee weken nadien hebben we de bijen 15km 
verplaatst op de linde. Wanneer ik dit schrijf hopen we toch om binnen een week te 
kunnen oogsten van die lindebloei maar met al die nattigheid en matige temperaturen 
is dat geen zekerheid. In elk geval is het wekelijks een verplichte trip , maar in een mooie 
omgeving, gezonde lucht en rijke bijenweide is het een plezier om dit jaarlijks opnieuw 
mee te maken .

Toevoeging van de redacteur: dit jaar kon ik (olivier) niet elke week naar het koolzaad met 
als gevolg een hele hoop zwermen, doppen, afleggers en (te) weinig honing. Lesje geleerd! 
Maar de omgeving en de wandelingen erbij hebben veel goed gemaakt.
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Wegen belemmeren actieradius bijen

Wegen belemmeren actieradius bijen

25 mei 2021. - Bijen kunnen goed vliegen, dus je zou kunnen denken dat het ze niet veel 
uitmaakt of een bloem nu aan de ene kant van de weg staat of aan de andere. Maar is dat 
echt zo, of vliegen ze liever naar een bloem aan dezelfde kant van de weg? Amerikaanse 
onderzoekers bedachten een proef om dit uit te zoeken. 

In hun proefopzet plaatsten de onderzoekers twee soorten bloemen aan weerszijden 
van wegen, fiets- en wandelpaden. Aan één zijde voorzagen zij een deel van de bloemen 
van fluorescerend pigment, zodat ze (met behulp van UV-licht) konden zien in hoeverre 
er overdracht van pigment tussen bloemen had plaatsgevonden (een maat voor 
kruisbestuiving). 

De belangrijkste resultaten: 

• het pigment was vaker terug te vinden op bloemen aan dezelfde kant van de weg dan 
op bloemen aan de overkant, wat er op duidt dat bijen eerder geneigd zijn om aan 
dezelfde kant van de weg te blijven dan om over te steken;

• dit effect was sterker voor een bloemsoort waarop kleinere bijensoorten foerageren, 
wat suggereert dat kleine bijensoorten minder geneigd zijn om de weg over te steken;

• hoe breder de weg, hoe sterker het effect;

• hoe drukker het verkeer op de weg, hoe sterker het effect.

Wegen vormen dus barrières voor bijen tijdens hun vluchten tussen nest en 
foerageerplaatsen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor de mate 
van kruisbestuiving tussen planten aan weerszijden van wegen. 

Bron: https://www.bestuivers.nl/beheer/artikelen/id/1693/wegen-belemmeren-actieradius-bijen

Groetjes, Olivier
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Op zondag 19 september 2021 tref je 800 lokale en streekeigen appel- en peervariëteiten 
te kijk en te keur. Proeven kan je van diverse appel- en peerrassen. Vandaag kan je ook 
assortimentskistjes met biologisch hoogstamfruit aankopen. Bij een onderlegd team van 
NBS-pomologen kan je terecht met oudere of onbekende appelen en peren waarvan u 
graag de naam zou kennen. Noteer vooraf uw naam, adres en telefoonnummer en voeg 
deze bij de afgeleverde vruchten, zodat u later de juiste benaming kan meegedeeld worden 
wanneer men er niet meteen in slaagt. 

Heb je nog vragen rond fruit, fruitteelt, aanleg van een boomgaard, 
variëteitenkeuze,fruitverwerking…? Vandaag zijn alle specialisten aanwezig!

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Ferm Beveren, Nationale Boomgaardenstichting 
vzw, Wase Imkersbond, Velt Waasland, Erfpunt Waasland en Natuurpunt kern Beveren.

Twee begeleide bezoeken in de boomgaard. Om 14u en om 16u. Vooraf in te schrijven is 
verplicht. Max. 20 personen per rondleiding.

Oogstfeesten Hof Ter Saksen

Groetjes, Het bestuur

Een greep uit het assortiment tentoongestelde appels
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Cursus drachtplanten

Groetjes, Het bestuur

In het najaar van 2021 organiseren vzw Durme en de Wase Imkersbond samen een viertallige 
lessenreeks over drachtplanten. Enkele thema’s die aan bod komen: alles over dracht en 
drachtwaarden, transformeren van een klassieke naar een imkertuin, voornaamste maar 
ook enkele speciale drachtplanten. 

De lessen gaan door te Lokeren in het CC - Kerkplein in zaal D telkens om 19.30 tot 21.30.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar - corona-proof. We verdelen de plaatsen onder beide 
verenigingen (elk 20) en een reservelijst. 

Lesdata:
• 12 oktober 2021
• 26 oktober 2021
• 9 november 2012
• 23 november 2021

Inkom gratis. Kostprijs digitale cursus: €20. Presentaties worden niet meegedeeld.

Amerikaans vuilbroed

In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een nieuwe haard van Amerikaans vuilbroed 
aangetroffen. Deze zeer besmettelijke broedziekte dient ingedamd te worden om verdere 
verspreiding te vermijden. Op het kaartje is de schutkring ter hoogte van Lokeren 
weergegeven waarbinnen alle verkeer van bijen en bijenmateriaal verboden is. Voor meer 
informatie kan u terecht op de website van het FAVV.

In de marge: bij geen enkel lid van de vereniging vzw durme die in de zone van het AVB een 
stand heeft, werd AVB gevonden.

Blijven opvolgen is de boodschap, daarom een warme oproep van het bestuur om 
elk verdacht volk te melden. Doe dit om jezelf maar ook om jouw collega’s van extra 
besmettingen te besparen.
Groetjes, Het bestuur
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Een vreemd fenomeen

Het was een vreemd fenomeen dat ik op zondag 27 juni waarnam aan een van mijn 
bijenkasten op Hof ter Saksen. Voor een andere meer ervaren imker is dit misschien een 
vlot te verklaren voorval. Voor mij was het vreemd en dus  zou ik zeggen “enlighten me” en 
bezorg mij je uitleg in het volgende Bieke. Het kan wellicht uitgroeien tot een leuke rubriek 
in dit boekje.

De situatie was de volgende. Einde mei op een zondagnamiddag ving ik in Sint-Niklaas 
in de Moerlandstraat een mooie zwerm. Maandagmorgen verhuisde de zwerm van mijn 
schepkorf in een bijenkast voorzien van enkele uitgebouwde ramen en aangevuld met 
waswafels en twee vulblokken. Deze laatste werden enkele dagen later vervangen door 
voedselramen. De zwerm ontwikkelde zich snel tot een volwaardig sterk volk dat al snel 
van de nodige uitbreiding werd voorzien. Die bestond uit een extra hoogsel op een rooster 
met de nodige waswafels die zeer snel werden uitgebouwd; dus aan ruimte geen gebrek. 
Op zaterdag 26 juni werd het volk nog grondig nagekeken. In de onderste broedbak met de 
moer vond ik 9 ramen met broed in alle stadia waarbij alle ramen goed bezet werden door 
rustige raamvaste bijen. De ramen in de bovenste bak waren voor meer dan 80%  mooi 
uitgebouwd. Dus alles was ok met dit volk.

De dag erop moest ik nog even een broedaflegger met enkele doppen voorzien van een 
bakje deeg en het vlieggat openen. Toen ik in de bijenhal kwam, werd mijn aandacht 
onmiddellijk getrokken door een zwermende kast. Voor de kast lagen op de grond een 
hele hoop wriemelende en opvliegende bijen. Aan de vliegplank en op de romp zaten 
ook een hoop hoofdzakelijk stertselende bijen. Een zwerm die zwermt? Omdat de meeste 
bijen na een korte tijd terug in de vliegopening verdwenen, besloot ik de zaak zo te laten. 
Ik was toch gerustgesteld dat naar alle waarschijnlijkheid de moer niet was vertrokken. 
Op maandag 28 juni controleerde ik de kast grondig en kon ik nergens een dop vinden 
maar wel een mooie grote moer en was de kast rijkelijk bevolkt. Als actie besloot ik een ½ 
hoogsel boven op de onderste broedbak te plaatsten om zo het volk extra ruimte te geven.

Maar wat was er dan toch gebeurd?  Is dit een zwermlustig volk? Of is de baardvorming 
uitgelopen op het neervallen van een deel ervan? Of was er toch nog iets anders aan de 
hand? Wie het weet mag, mij in het volgende Bieke van repliek dienen.
Ik kijk er alvast naar uit.

Groetjes, Willy
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Een zoemende plant op Hof ter Saksen

Ergens op een warme dag in mei liep ik langs het schuilhuisje aan de oranjerie op Hof ter 
Saksen. Mijn aandacht werd getrokken door een welgekend gezoem. Eerst dacht ik dat er 
ergens in de onmiddellijke buurt een zwerm hing. Toen ik dichter bij de begroeiing van het 
schuilhuis kwam, werd het mij duidelijk dat het gezoem kwam van vele ijverige nectar- en 
stuifmeelverzamelde bijen. 

De schuine draagbalken van het schuilhuis is namelijk begroeid door een “boomwurger”. 
Die informatie kreeg ik van de plantenspecialist van Beveren namelijk Jan Van Bogaert. 
Hij vertelde mij ook dat de plant zijn naam niet gestolen heeft en dat hij wel degelijk de 
boom waarrond hij zich slingert letterlijk doodknijpt. Een aan het schuilhuis grenzende 
conifeer kan het niet meer navertellen nadat hij jaren als klimpaal voor een boomwurger 
fungeerde. Aan het schuilhuis is een vrouwelijke en mannelijke plant aangeplant.

De Boomwurger of Celastrus is een geslacht uit de kardinaalsmutsfamilie, die ongeveer 
30-40 soorten van snelgroeiende klimplanten omvat. Het geslacht heeft een groot 
verspreidingsgebied in Oost-Azië, Oceanië, Amerika en Madagaskar, waar het voorkomt in 
bossen in een tropisch tot gematigd klimaat. 

Boomwurgers zijn bladverliezende, zelden groenblijvende, slingerplanten die zich om de 
stam en de takken van bomen winden. Door de secundaire diktegroei van de stengels 
kunnen de vaten in de bast van de boom afgeknepen worden, waardoor een boom geheel 
of gedeeltelijk kan afsterven. 

De verschillende soorten hebben ronde of hoekige takken die bedekt zijn met talrijke 
langwerpige of ronde, lichtkleurige kurkporiën. De bladeren zijn afwisselend geplaatst en 
typisch 5-20 cm lang. De steunblaadjes zijn klein, lijnvormig en vallen vroeg af. Het blad is 
meestal eivormig, behaard of kaal met een gave, gezaagde of gekartelde bladrand. Bij de 
meeste soorten wordt het blad in de herfst geel. 

De meestal eenslachtige bloemen zijn klein, wit, roze of groenachtig en de bloeiwijze is 
pluimvormig. De vrouwelijke exemplaren krijgen gelige vruchten. De geeloranje decoratieve 
vrucht is een ongeveer bolvormige, zelden langwerpige, leerachtige doosvrucht met 
een doorsnee van 8 tot 10 millimeter, die na rijping met drie kleppen openspringt en 
waarbij één tot zes zaden tevoorschijn komen. De zaden zijn elliptisch, rijk aan eiwitten 
en bijna volledig omsloten door een vlezige, rood- oranje- of geelkleurige zaadmantel. 
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Ze worden door vogels gegeten, die de zaden na vertering uitscheiden waardoor deze 
verspreid worden. Voor mensen zijn ze giftig. In België en Nederland zijn er hoofdzakelijk 
twee soorten als sierplanten in de handel, de Aziatische (rondbladige) boomwurger (C. 
orbiculatus) en de Amerikaanse boomwurger (Celastrus scandens). De oorspronkelijk uit 
Oost-Azië afkomstige boomwurger wordt in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland als een 
invasieve exoot beschouwd. In Nederland zijn ook ettelijke malen exemplaren van deze 
boomwurgersoort verwilderd aangetroffen en voor alle zekerheid verwijderd.

Dus: ze zijn giftig en potentieel invasief, dan maar twee keer nadenken om deze plant als 
interessante bijenplant te gaan promoten. Ik hou het maar bij Hedera.

Een zoemende plant op Hof ter Saksen

Honingbij op boomwurger - Foto Willy Devriese

Boomwurger - Leslie J. Mehrhoff, CC BY 3.0

Boomwurger HTS - Foto Willy Devriese

Rijpe vruchten - Dławisz okrągłolistny, CC BY-SA 4.0

Groetjes, Willy
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