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Belangrijke mededeling

Vanwege de Coronamaatregelen verschijnt zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Hou 
daarom onze digitale nieuwsbrief steeds goed in de gaten.

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 januari, februari, maart 2022

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zaterdag 22 januari
9.00 tot 15u

Waswafelenbak Kasteel Hof Ter Saksen

Donderdag 10 februari
20.00u

Lentevergadering uitwinteren 
of Hoe speur je Aziatische 

hoornaarsnest op”
Huize Steenstraete

Zondag 13 maart
10.00u

2de handsmarkt bijenmateriaal 
en demo’s smelten en zuiveren 

van was

Hof ter Saksen 
binnenplaats en zaal

Zaterdag 19 maart
14.00u

Uitstap naar de Wilgernis
Vrijbroekpark

Ridder Dessainlaan 65, 
2800 Mechelen

Donderdag 14 of 21 april
20.00u

Vervolg varroabehandeling door 
Thomas van Pelt of Ellen Daneels

Syntra Sint-Niklaas



Vergaderzaal
Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

Bijenspreuken ................................................................................................... 4
Woordje van de voorzitter ................................................................................ 5
Woordje van een bestuurslid ........................................................................... 5
Waswafelweken- en dag ................................................................................... 7
Vooruitblik ‘De Wilgernis’ ................................................................................. 9
Dutch Design Week & bijen .............................................................................. 10
Onderzoek relatie honingbij en de wilde bij ..................................................... 12
Zeg niet zomaar een tong ................................................................................. 14
Kastkaarten: digitaal of analoog ....................................................................... 17
Honingdauw besmet met insecticides ............................................................. 19
Lessen trekken uit hoge wintersterfte .............................................................. 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 190

Bijenspreuken

De bieën beginnen te zwermen.
 Die vrouw is in barensnood.

Een goede moer in de korf hebben.
 Een goede huisvrouw hebben.

Honing op het brood maakt de wangen rood.
 Een gezondheidsregel. Gezond eten maakt of houd je gezond.

Bron: Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen”  van P. Adriaensen
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Woordje van de voorzitter

Een druilerige Kerstochtend, gisteren toch maar een mooie Kerstavond gevierd met 
de naaste familie en de kleinkinderen. Want we moeten het toch weeral beperkt en 
voorzichtig houden, maar in vergelijking met 2020 toch weeral iets ruimer toegelaten. En 
dat allemaal dank zij de vaccins en de boosters. Hadden we ook zo maar iets tegen de 
varroa en de virussen in onze bijenvolken!! Daar moeten we het redden met chemische 
middelen, organische zuren en alternatieve methodes met zeer wisselend succes.

Hoor ik daar onlangs weeral spijtig nieuws over grote sterfte onder de bijenvolken bij 
enkele leden? Ooit maakte ik het zelf mee, en het doet pijn aan het hart om de kasten 
leeg aan te treffen, soms nog wat gesloten broed op enkele ramen en perfect ingewinterd,
zo lijkt het toch als je de vette voedselranden op de ramen bekijkt. Het is belangrijk om 
je dan de vraag te stellen of dit kan te wijten zijn aan een te beperkte opvolging van de 
varroa-ontwikkeling, een te late behandeling of een bewuste poging om meer alternatief 
te werken.  In dat laatste geval had je hopelijk al de mogelijke uitval meegerekend, en 
in de andere gevallen moeten we misschien mea-culpa slaan. Maar we zijn niet voor 
niets Kerstdag vandaag en dus ook een tijd van hoopvolle verwachtingen voor een betere 
periode het volgende jaar(en).

We hebben het afgelopen jaar al een boodschap kunnen aanhoren over de ontwikkeling 
van varroa-resitente of varroa-tolerante bijenvolken. Dat die ontwikkeling ook sterk 
wetenschappelijk ondersteund word, dat kunnen we alleen maar sterk toejuichen. Voor 
komend jaar voorzien we in onze agenda een vervolg daarop met een onderzoek van een 
andere universiteit of onderzoekscentrum. Ook de alternatieve bestrijding van de varroa 
met o.a. roofmijten of etherische oliën dienen meer aandacht te krijgen en beter onderzocht 
te worden ondanks alle negatieve  ervaringen daarmee, want ook de chemische middelen 
die wel veel ondersteuning kregen, hebben tot nu toe ook geen goede resultaten op lange 
termijn opgeleverd.  Waar mogelijk , moeten we bereid zijn om samen te zoeken naar de 
meest bijenvriendelijke oplossing, want terwijl wij een lekkere kerstmaaltijd verorberen 
moeten onze bijenvolken het doen met een douche van oxaalzuur.

De kerst en nieuwjaarperiode is ook de tijd dat we goede voornemens uitspreken en elkaar 
veel mooie en leuke dingen toewensen en daarom doe ik ook mijn best om alle mensen 
van goede wil en zeker aan alle imkers van goede wil een heerlijke tijd toe te wensen in 
deze periode. Naast alle liefs en veel begrip voor elkaars standpunten wens ik jullie vooral 
veel kracht, veel vrijheid, veel knuffels en veel hoop op een beter  vooruitzicht voor onze 
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Woordje van de voorzitter

gezondheid en die van onze bijen!! En heb je al eens tegenslag, reken dan vooral op de 
hulp van je familie en je vrienden en  voor de getroffen imkers ben ik zeker dat we binnen 
onze vereniging genoeg hulpvaardige leden vinden om jullie er weer bovenop te helpen.

Een boodschap van hoop is in elk geval ook de belofte om met onze Wase Imkersbond 
in 2022 meer samen te werken met de naburige verenigingen in het Waasland en net 
erbuiten. Deze samenwerking heeft enkel als doel om interessante voordachten en andere 
akties onder alle waaslanders te delen zonder de eigenheid van vereniging daarom te 
moeten wijzigen. Ik denk dan aan de poging om de opmars van de Aziatische hoornaar af 
te remmen in onze omgeving. Hierbij denk ik dan ruimer dan aan imkers alleen want ook 
leden van  natuurverenigingen en zelfs jachtgroepen lopen vaker in het veld en zijn daarom 
onze medestanders om waarnemingen of nesten van deze invasieve insecten te melden, 
waarna dan een gecoördineerde actie kan beginnen om de nesten te verdelgen. Daarom 
hebben we in onze agenda ook voorzien om van zodra covid het toelaat een voordracht 
te organiseren voor alle betrokkenen. Alle info daarover zal tijdig verspreid worden via de 
gekende kanalen.

Een gezellig eindejaar en een hoopvol 2022 met veel licht en leute en ontelbare 
geluksmomentjes vanwege Guido, jullie voorzitter van de WIB.

Groetjes, Guido
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Woordje van een bestuurslid

Beste leden,

Het voelt alsof ik een nieuwjaarsbrief opschrijf. Het jaar 2021 kunnen we nu snel achter 
ons laten en hoopvol vooruitkijken naar wat 2022 ons zal bieden. Een jaar met een kans op 
meer perspectief dan het voorbije jaar. Dat het virus en de virussen die onze bijen treffen 
mogen verdwijnen. Dat Corona verder afbouwt en transformeert naar een banale griep 
waarvoor we ons naar jaarlijkse gewoonte of naar eigen inzicht een vaccinatie kunnen 
nemen. Dat zorgpersoneel eindelijk de rust krijgt dat ze verdienen, en dat economie en 
welvaart opnieuw mag bruisen. 

De bijen, mogen we hopen bespaard te blijven van ziekten en virussen en parasieten. 
Ook de Aziatische hoornaar mag wat mij betreft zijn biezen nemen, want stilaan komt 
die dichtbij en gaan we de komende jaren daar meer en meer last van hebben. Ik hou 
mijn hart al vast voor jonge kweek volkjes met hun beperkte bevolking. En hopen dat 
een terugkerende koningin van haar bevruchting niet sneuvelt door de vraatzucht van 
een ter plaatse hangende hoornaar. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om moeten 
gaan? Nesten opsporen en laten vernietigen, maar wordt dit niet een gevecht tegen de 
bierkaai? Of zou het kunnen dat we ons aanpassen, dat de bijen zich op een of andere 
manier een verweer gaan ontwikkelen daartegen? Kan het zijn dat deze hoornaar ervoor 
gaat zorgen dat de sterkste overwint? De wet van de natuur! Hoewel deze hoornaar niet 
tot ons eigen habitat behoort, en dat dit een vertekent beeld geeft. Gaan we terug naar 
de basis? Opnieuw ontdekken dat bijen zich verdedigen, de angel terug gaan voelen? 
Opnieuw werken in pak met handschoenen? Het gezin en de buren zullen er ook niet blij 
om zijn wanneer zij net de tuin in gaan en jij aan de bijen werkt.

Ik denk eerder dat we moeten trachten zover het mogelijk is de nesten op te sporen, 
zorgen dat we dit binnen de perken kunnen houden. En hopen op wetenschap en techniek 
om dit een halt toe te roepen. Ik roep dan ook iedereen op om dit te melden, opzoekwerk 
te verrichten wanneer je twijfelt en de nodige stappen te ondernemen wanneer je 
verdachte zaken bemerkt aan je bijenkasten. Hoe vroeger bemerkt en vernietigt, hoe 
minder bedreiging aan de kast, elk vernietigt nest is terreinwinst voor de bijen, is ook meer 
overlevingskansen voor jonge volkeren en voor koninginnenkweek. Deze exoot is naast 
schaarste op bijenweide iets wat we echt wel kunnen missen. Hier zullen we rekening mee 
moeten houden in de toekomst en dit zullen we ook mee op moeten nemen in de planning 
van het bijenjaar.
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Woordje van een bestuurslid

Groetjes, Gilles

Verder hebben we ook nog onze varroa, onze aangepaste teelt naar resistentie of tolerantie 
toe. De handelingen die nauwgezet moeten toegepast worden. Ook meer gegroepeerd 
proberen uit te voeren, over je eigen grenzen heen. Daar bedoel ik mee dat je dit samen 
met imkers in de directe omgeving regelt. Of op zijn minst doorgeeft, om herbesmetting 
zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten. Het is niet eenvoudig, en ik betrap mezelf erop dat 
ik dat ook niet consequent doe. En wat weet je over wat er in de tuin naast jou afspeelt, 
velen wensen bijen in de tuin, en het gebeurt dikwijls dat daar ook op wordt ingegaan. En 
jij als vaste imker op je eigen stek heeft daar geen zicht op. Probeer dan maar eens een 
gebied op varroa in te dijken. Het lijkt utopisch, maar zou bepaalde behandelingsdatums 
niet ingevoerd kunnen worden? Of een week waar je naartoe kunt werken? Dit zou een 
grote meerwaarde kunnen beteken voor onze bijen in het algemeen. Lagere kans op 
besmetting, minder chemicaliën en minder overlast en stress. De varroa, meester in het 
verspreiden van ziekten en virussen. In de meeste gevallen waarbij we geen zicht hebben 
bij zwaar verzwakte volkeren ligt varroa wel aan de basis. Iets wat ik waarschijnlijk samen 
met dochterlief komende jaren mee zal opvolgen in haar master thesis over varroa als deel 
van haar opleiding dierengeneeskunde.

Dit jaar, vooreerst sinds lange tijd heb ik wanneer ik dit schrijf, nog geen verlies gemerkt 
aan mijn bijenstanden, een behandeling van mierenzuur ergens eind juli en nog niet lang 
geleden een behandeling met oxaalzuur sublimatie. Dit doe ik al jaren op deze wijze en 
andere werkingsprocedures aan de bijen heb ik niet gedaan. Ik moet wel zeggen dat die 
behandeling met mierenzuur gebeurd is via Nassenheimer dispenser, en dat de bijen een 
langere periode behandeld zijn geweest dan de vroegere behandeling via het “bierkaartje” 
op de varroaschuif. Wat ook nieuw was zijn de koninginnen die allen van het F1 model zijn. 
Een nieuwe bloedlijn die mij hopelijk dit jaar een gewenst resultaat geeft. Benieuwd wat 
komend jaar ons zal bieden, ik hoop dat de weergoden ons genadig zijn en we een mooi 
verloop aan de bijen mogen verwachten.

Plannen zijn gemaakt, nu nog de uitvoering. Ik hou jullie op de hoogte en wens jullie een 
hoopvol en gezond 2022.
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Waswafelweken- en dag

De meeste imkers kopen hun was in de winkel. Leuk, maar wist je dat je eigen was ook 
gemakkelijk kan recupereren. Was wordt immers vrij duur (al 16 EUR per kilo) en de bijen 
zweten met hun klieren deze was ‘gratis’ uit. In ruil voor wat extra energie onder de vorm 
van honing welliswaar. Om 1 dm² wasraat te bekomen zal de honingbij circa 9 gram honing 
verbruiken. Oude wasraten hergebruiken de bijen ook door stukjes af te bijten en nieuwe 
raten elders te maken.

Nieuwe raten hebben de bijen graag (meer vrij van allerlei pesticiden en ziektes). Enkel 
wanneer de temperatuur warm genoeg is zullen de bijen raten uitbouwen. Het is dan ook 
nutteloos van nieuwe raat voor midden april aan te bieden (te koude nachten). Maar hoe 
begin je aan het feit om je oude was te hersmelten?

Als imker krijg je ieder jaar wel een aantal ‘oude’ ramen verzameld en kan je ook de 
ontzegelwas bewaren. Als je die oude ramen gewoon in de vuilbak kiepert of laat opeten 
door de wasmot heb je er niks aan.  Deze zwarte ramen moeten wel vrij zijn van honing 
(anders wordt het een smodderboel) of moet je veel kleinschaliger te werk gaan (zie ook 
stukje over ontzegelwas). Een ander manier is om de bijen alles te laten uiteten, maar dan 
moet je vooral in het najaar wel oppassen voor roverij.
Je kan hersmelten op twee manieren.  

Zonnewassmelter
• Voordeel : zonder energie – de zon doet zijn werk. De zonnewassmelter werkt niet 

zonder een ‘zonovergoten’ plaats. Groeien er bomen in de weg of zit er dikwijls 
schaduw op dat wordt de periode voor de recuperatie van de was wel heel kort 
(enkele weken in hoogzomer).

• Nadeel : de zon moet in de zomer schijnen en je kunt het in de winter niet doen.
• Een zonnewassmelter kan je kopen in de bijenwinkel, maar is heel duur in vergelijking 

tot de recuperatiemodel. Recuperatiemodel: oude glasraam inclusief kader (hout – 
pvc – alumnium) errond (van afbraak van oude huizen) Hoe ziet zoiets eruit?
• https://www.youtube.com/watch?v=MUzQ2-ABu5s
• https://www.youtube.com/watch?v=4vNGgK9JTyM
• Je neemt de kader uit hout of PVC en moet daar natuurlijk een opvangbak 

aanmaken. Deze vangbak maakt je best uit dikker alumnium of innox (roest niet). 
Plooien via verhitting en dan vastzetten met een aantal vijzen bovenaan in de 
raamkader zelf en onderaan verstevigen met een aantal houten balken (kwestie 
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Groetjes, Geert

Waswafelweken- en dag

dat hij niet volledig doorzakt).  
• Het geheel op een ‘staander’ plaatsen. Dit kan vanalles zijn (uit hout gemaakt 

bijvoorbeeld). Noodzakelijke voorwaarde : Helling 45 graden

Was smelten op basis van stoom.
• Nadeel : energieverbruik, benodige stomer (hubo) 
• Voordeel: veel overschot van tijd de winter. Oude ramen (liefst zonder honing of 

suiker) erin, een uurtje of twee laten stomen en de zuivere was loopt al snel in een 
opvangton.

Twee manieren:
• Op basis van een zwarte ton (afvalton bij Hubo https://www.hubo.be/nl/p/keter-

straatvuilbak-magnum-70l-zwart/189013.html). Wat doe je? Halverwege een 
opening maken voor de ingang van de stoombuis en onderaan een gat langs dezelfde 
kant voor het uitlopen van het warme water en de was. Opletten: binnen in de ton zit 
nog een rooster die liefst plooibaar is (varroarooster ideaal). Daar blijft de smurrie aan 
plakken en moet je na elke wasbeurt proper maken. 

• Met een inox-stoomsmelter: https://www.youtube.com/watch?v=dJLVly1ICEQ. Alle 
informatie bij Guido 

Wat met zegelwas?
De zegelwas is enkel gebruikt om honing mee af te grendelen en nooit gebruikt om eitjes 
en larven in op te kweken en dus volledig vrij van alle virussen, rommel, propolis. Dit is 
dus nog zuiverder was dan wanneer je oude broedramen  zal omsmelten tot ‘zuivere’ was.
Het is als imker je kostbaarste bezit. Het probleem is dat zegelwas altijd nog resten 
van honing bevat. Dit laat je uitlekken in een zeef of emmer met onderaan gaatjes in. 
Dan is niet alle honing weg hoor, maar als je dan dezelfde stappen werkt zoals met het 
regenwater lukt het wel. In de zomer geef ik de zegelwas  terug aan de bijen door middel 
van de ontzegelbak. Ik zet die ver van buren en de eigen bijenbakken verwijderd en voeg 
daar ook nog loofbladeren aan toe bovenaan. Kwestie van de bijen niet te laten verdrinken 
in de massa honing. Andere manier zie dit filmpje (ook altijd au Bain Marie): https://
www.youtube.com/watch?v=Vc-MXSNhqdM. Wat doen met de was? Hiervan ga je dus 
waswafels laten gieten door je vereniging. Schrijf dan ook tijdig in voor onze waswafeldag.
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Vooruitblik ‘De Wilgernis’

Honingbij op S. repens M - Foto Olivier Foubert

Roodharige wespbij op Salix -  Foto Olivier Foubert

Honingbij op S. caprea V - Foto Olivier Foubert

Honingbij op S. x balflouri M - Foto Olivier Foubert

De Wilgernis is een nieuw en wild stuk Vrijbroekpark dat vorig jaar werd geopend. De 
“Wilgernis” is niet zomaar een uitbreiding van het Vrijbroekpark, het is een knap staaltje 
van historisch landschap. Het moerassige weiland ziet er nog precies hetzelfde uit als 300 
jaar geleden. Je maakt er bovendien kennis met onze nieuwe collectie wilgen, die nu een 
100-tal soorten bevat.

Enkele foto’s als voorbode van wat ons te wachten staat.
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Dutch Design Week & bijen

Bijenkorf Rob van Hernen - Foto Olivier Foubert

HIIVE bijenkorf - Foto Olivier Foubert

Bijenkorf Rob van Hernen - Foto Olivier Foubert

HIIVE bijenkorf - Foto Olivier Foubert
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Dutch Design Week & bijen

Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. 
Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten 
van ruim 2600 ontwerpers aan meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. 
Verspreid over zo’n 120 locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder 
andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en 
festiviteiten.

Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod 
komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.

DDW concentreert zich op het ontwerp van de toekomst en de toekomst van ontwerp. 
We zien het als onze opgave te laten zien hoe ontwerpers wereldwijd vormgeven aan een 
positieve toekomst en om de positie en betekenis van Nederlandse ontwerpers daarbij te 
versterken. 

Dat imkeren best ook ‘Design’ is, bewijst Rob van Hernen met zijn Imkerij De Goede Raat 
die het imkeren met klassieke korven promoot. Dat alle cursussen korfvlechten meteen 
vollopen is het bewijs van de stijgende interesse in deze ambacht. Bijenkorven werden 
al ver voor onze jaartelling gemaakt, met als doel om gemakkelijker honing te oogsten. 
Vanaf de middeleeuwen deden bijenkorven ook in Europa hun intreden. Ze worden 
gemaakt met de coilingtechniek. Hiervoor wordt divers lokaal materiaal genruikt zoals 
boomwortels, rotan en balentouw. Soms worden de korven aangesmeerd met koeienmest 
ter bescherming en om ze waterdicht te maken.

Naast oude ambacht was er ook aandacht voor nieuw design. De ‘hiive’ bijenkorf van 
Duitse bodem is een nieuw type kast die inspiratie haalde uit de natuurlijke verblijfplaats 
van onze honingbij: boomholtes. Het is een volledig modulair systeem dat gebruik maakt 
van moderne materialen en technieken. Zo is er ook de mogelijkheid om de korf van 
sensoren te voorzien voor het meten van de temperatuur en zwermstemming. De website 
loont zeer de moeite om eens te bezoeken: https://www.hiive.eu/en/ .

Groetjes, Olivier
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Onderzoek relatie honingbij en de wilde bij

Het Nationaal Honingprogramma 2020-2022 (Nederland) heeft een door de EU 
goedgekeurde verlenging en uitbreiding gekregen. Binnen de uitbreiding is er ruimte om 
verder onderzoek te doen naar de relatie tussen de honingbij en de wilde bij. Er is een 
discussie ontstaan over de mogelijke concurrentie tussen wilde bijen en gehouden bijen. 
Een aanleiding voor deze discussie zijn de ‘Honingscowboys’ in de Biesbosch. Dit heeft 
geleid tot Kamervragen waardoor het Ministerie gevraagd heeft binnen de Kennisimpuls 
hier aandacht aan te schenken. In jaar 1 van het Honingprogramma 2020-2022 is er binnen 
dit onderwerp, samen met onderzoekers uit de Kennisimpuls bestuivers gewerkt aan een 
rapport bestuivers “Haalbaarheid van context-afhankelijke richtlijnen ter preventie van 
concurrentie tussen wilde en gehouden bijensoorten op basis van risicoschattingen”. In 
jaar 2 en 3 zal binnen de uitbreiding van het honingprogramma het onderwerp relatie 
wilde bij – honing bij verder uitgewerkt worden.

Samen met meerdere partners wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling binnen dit 
onderwerp. Deze partners zijn naast Wageningen Plant Research/Bijen@wur (WPR), 
Wageningen Environmental Research (WEnR), de vertegenwoordiger namens de 
imkerbonden NBV, BD imkers, BVNI, en IN, en de bijenlector (Hogeschool Inholland/Van 
Hall-Larenstein). Samen met deze partners zijn vier workshops georganiseerd. Het doel 
van de workshops was het opstarten van de onderlinge samenwerking, het verkennen van 
elkaars expertise en afspreken van de verschillende rollen, en nader invulling geven aan te 
onderzoek dat gedaan gaat worden in jaar 3 en de verlenging van het honingprogramma. 
Met de informatie die verkregen is uit de meerdere workshops wordt er een eerste schets 
gemaakt van een werkplan. Deze schets wordt in de komende maanden verder uitgewerkt 
binnen de bilaterale gesprekken met de afzonderlijke partners.

Eerste aandachtpunten daarin zijn het inventariseren van de onderzoeksvragen 
en prioritering van de regio’s met het oog op een gebiedsafhankelijke benadering, 
het verbeteren van kaartlagen voor modellen voor het voedselaanbod voor bijen, 
mogelijkheden verkennen voor (gebiedsafhankelijke en) geregistreerde plaatsing van 
bijenvolken. Kort gezegd wordt er dus ingezet op drie onderwerpen:

• Verbetering van de kaartlagen voedselaanbod in ruimte/tijd, in samenwerking met 
het bijenlectoraat.

• Opzetten en pilots registratiesysteem en zelfsturing imkers, in samenwerking met 
de imkerij. Het registratiesysteem is ook van belang vanwege een wijziging in de 
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Onderzoek relatie honingbij en de wilde bij

Groetjes, Olivier

Bron en overgenomen van: https://www.wur.nl/

Europese Animal Health Regulation (AHR). Deze verordening heeft gevolgen voor de 
wet- en regelgeving over diergezondheid in Nederland en daarmee voor professionele 
en hobbyhouders van dieren. Ook voor hommels en bijen wordt een registratieplicht 
voorgesteld.

• De flexibele richtlijnen (uit de haalbaarheidsstudie) moeten in de praktijk gevalideerd 
worden voor diverse gebiedstypen, bijvoorbeeld door pilots uit te voeren om na te 
gaan in hoeverre de aanpak met bufferzones realistische oppervlakten bloemaanbod 
overlaat voor plaatsing van bijenkasten. En om te verifiëren dat zelfs bij plaatsing 
buiten de bufferzone er geen grote getalen honingbijen alsnog het beschermde 
gebied in vliegen. Ook dit onderwerp wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
bijenlectoraat en de imkerij.

Binnen de uitbreiding van het Honingprogramma vallen naast de relatie tussen de honingbij 
en wilde bij nog twee andere onderdelen. Het tweede onderdeel (zeer klein) bestaat de 
uitbreiding van het lopende Samen imkeren onderzoek met meer aandacht voor gerichte 
selectie op het gebied van varroa resistentie. Het derde onderdeel omvat het toewerken 
naar registratie van bijenvolken. Dit onderdeel wordt opgepakt in samenhang met het 
“relatie honingbij-wilde bij” onderdeel.

Het huidige EU honingprogramma 2020-2022 is breed gericht op vier indicatoren 
bestaande uit onderzoek naar meer robuuste weerbare honingbijen ook wel bekend als 
het Samen imkeren project. Daarnaast is de monitoring van wintersterfte van honingbijen 
een onderdeel evenals de kennisverspreiding ten behoeve van de verbetering van de 
imkerpraktijk. Binnen de laatste indicator wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen 
en herkennen van (nieuwe) bedreigingen voor honingbijen. Voorbeelden hiervan zijn 
de geïntegreerde plaagbestrijding van Varroa, de ondersteuning van de werkgroepen 
diagnose bijenziekten en was ruimte voor bijvoorbeeld herkennen van de Kleine bijenkast 
kever, de Aziatische hoornaar en/of Amerikaans vuilbroed. Door de Kamervragen die in 
2019 gesteld werden ontstond echter een verzoek tot kennisontwikkeling op de relatie 
honingbij – wilde bij. Omdat onder bedreigingen een kleine budgettaire ruimte zat voor ad 
hoc invulling en het onder druk staan van de relatie tussen honingbijen en wilde bijen voor 
beide kanten problemen oplevert, werd dit onderwerp ondergebracht in deze indicator in 
jaar 1. En uitgebouwd in jaar 2 en 3 met de goedgekeurde uitbreiding.
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Het merendeel van onze bloembezoekende insecten zoals bijen, wespen, vliegen en 
vlinders halen hun energie uit nectarproducerende bloemen. Voor onze honingbij is haar 
gespecialiseerde proboscis van groot belang om op een snelle en efficiënte manier nectar  
te verzamelen. De monddelen van een honingbij bestaan uit een paar galeae, een paar 
labiale palpi en een glossa of tong (2mm) waarmee ze twee technieken kan toepassen: 
oplikken en zuigen. Bij het oplikken beweegt de honingbij haar behaarde, gesegmenteerde 
tong op en neer. In rustpositie blijven de haren tegen de tong aangedrukt en wanneer ze 
maximaal wordt ontplooid ontvouwen de haren zich zodat de haren als een soort borstel 
de nectar kunnen vasthouden. De zuigtechniek verloopt anders: de tong komt uit de 
proboscis te voorschijn en met de tong in stilstaande positie wordt de nectar opgezogen 
die als een soort stroom over de tong vloeit.

De grote variatie in nectarsamenstelling en bijgevolg de fysische eigenschappen als 
viscositeit en chemische eigenschappen als suikergehalte bepalen in grote mate welke 
techniek wanneer wordt toegepast en hoe die toegepast wordt. Belangrijk hierbij is dat de 
operatie zo efficiënt mogelijk verloopt of op zijn minst energie oplevert. Eerdere studies 
gaven aan dat honingbijen verkiezen om laag geconcentreerde nectar op te zuigen en 
hoog geconcentreerde op te likken. Dit onderzoek verfijnd deze bevindingen door aan 
te tonen dat vooral de viscositeit een sleutelrol speelt: viscose nectar wordt opgezogen 
en stroperige nectar opgelikt. Beiden zijn natuurlijk sterk gecorreleerd. Labobservaties 
tonen overigens aan dat er tussen beide technieken geschakeld kan worden wanneer een 
techniek efficiënter zou zijn dan de andere.

Het onderzoek toont aan dat bij hogere suikerconcentraties de contacthoek tussen de 
tong en de nectar verkleint wat op zijn beurt aangeeft dat het oppervlakte van de tong 

Zeg niet zomaar een tong
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hydrofieler (wateraantrekkend) is voor dikkere nectar. Daarnaast bleek ook dat de dorsale 
(rug) zijde en het bovenste deel van de tong veel sterker nectar ‘aanhecht’ dan de ventrale 
(buik) zijde en onderste deel van de tong.

De liktechniek is zeer gespecialiseerd waarbij sneller en in een meer speerachtige vorm 
wordt uitgestoken en tragen en in een meer borstelachtige vorm wordt ingetrokken. 
Deze strategie verminderd wrijving met de nectar en werkt energiebesparend. Nog meer 
efficiëntie wordt bekomen door op het juiste moment de tongharen te ontplooien. Door 

Zeg niet zomaar een tong
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gebruik te maken van hoge snelheidscamera’s werd daarenboven een hoge correlatie 
vastgesteld in het drinkproces tussen de tongsegmenten die groter en kleiner werden 
in functie van de hoek van de tongharen. Deze hoog gecoordineerde bewegingen geven 
aan dat de tongharen scharnierend werken in functie van de tongsegmenten en dus 
synchroon kunnen ontplooien. Daar houdt het echter niet op want ook het achterlijf helpt 
mee in het oplikken van nectar door wat wij waarnemen als het in en uittrekken van de 
achterlijfsegmenten: de achterlijfpomp. Ook dit pompmechanisme verloopt synchroon 
met de bewegingen van de tong.

Zo zie je maar dat een honingbij heel wat in haar mars heeft om nectar efficiënt te kunnen 
verzamelen. De onderzoekers hebben geprobeerd deze efficiëntie in een wiskundige 
formule te gieten. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het ontvouwen van de tongharen de 
weerstand meer dan drie keer vergroot. Het is dus niet onlogisch dat de honingbij met een 
specifiek tonghaar ontplooiingsmechanisme is uitgerust om energie te besparen.

Het dippen van viscose nectar zorgt ervoor dat de tongharen sneller gaan verslijten 
waardoor men zou verwachten dat oudere haalbijen minder efficiënt nectar verzamelen. 
Dit idee wordt echter weerlegd door aan te tonen dat werksters met een meer versleten 
tong de likfrequentie verhogen zonder de energiekost merkwaardig te doen toenemen.

Op SEM (scanning electron microscopy) beelden kon worden vastgesteld dat de galae 
van werksters dwarse richels vertonen. Theoretische modellen geven aan dat deze de 
wrijvingscoefficient tot 86% kunnen verkleinen. De tong van een dar vertoont minder van 
dergelijke aanpassingen wat de idee dat beide geslachten andere functies te vervullen 
hebben bevestigd.

Een piste die nog onderzocht dient te worden is de impact van het microklimaat in een 
bloem op de nectarinname. De temperatuur in een bloem kan immers tot 4°C ten opzichte 
van de omgevingstemperatuur verschillen waardoor de nectar wat dunner wordt en 
eenvoudiger kan worden opgenomen.

Zeg niet zomaar een tong

Groetjes, Olivier

Bron: Wang, H.;Wu, Z.; Zhao, J.; Wu, J. Nectar Feeding by a Honey Bee’s Hairy Tongue: Morphology, Dynamics, 

and Energy-Saving Strategies. Insects 2021, 12, 762. https://doi.org/10.3390/ insects12090762
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Kastkaarten: digitaal of analoog

De presentatie van Marc Nicque werd nog in november gegeven net voordat onze overheid 
alle activiteiten rond lesgeven verbood. Er zijn talloze types en veel verschillende soorten 
van kastkaart. Een kastkaart bevindt zich bovenaan de kast en wordt meestal een folie 
verpakt om vochtigheid en regen tegen te gaan. Op die kastkaart kan je bij elke controle 
dingen gaan noteren. Je moet weten dat een bijenseizoen vrij kort is (meestal van midden 
april tot eind augustus). Als je alles gaat noteren geraak je er niet meer aan uit.
• Het is dus immers wel belangrijk of we broed in alle stadia en ‘eitjes’ hebben. Maar 

we moeten niet telkens ‘de koningin’ gezien hebben vooraleer we terug een bijenvolk 
sluiten.

• Men kan men noteren welke koningin (ras) en van welk jaar ze zijn.
• Of een volk zachtaardig is. Toch wel belangrijk gezien men in onze contreien niet moet 

weten van steeklustige bijensoorten.
• Of er zwermcellen worden aangezet en het volk dit veelvuldig doet. Een bijenvolk dat 

erg zwermlustig is, is ook een nadeel voor de imker.
• Ook een element is de honingproductie van een volk. Is dit goed, ondermaats, …
• De  varroabehandeling – vooral het tijdstip of de aard. 

Men heeft de keuze uit ingewikkelde kaarten, simpele kaarten en men kan ook digitaal. 
Marc noteert vooral de leeftijd van koningin en of ze gemerkt is, het zwermgedrag, 
zachtaardigheid en de honingproductie. Dat zijn de meest courante begrippen in de 
imkerswereld. Marc zet vooral in op zachtaardigheid. Een papieren kastkaart vindt u hier: 
https://buckfastimker.files.wordpress.com/2013/10/kastkaart.pdf

Tegenwoordig kunt u ook digitale versies hebben op de smartphone waarmee u foto’s en 
ingesproken teksten kunt verwerken. U kunt u hele kasten ingeven en dit tot zowat 10.000 
stuks. Weinige imkers in Vlaanderen hebben hier echter boodschap aan.

• Bij BeeKing kunt u tot vijf colonies vrij registreren. Daarna komt potje betalen tot 
6,6 EUR per maand wat best prijzig is. BeeKing is wel in het Engels. U kan hier de 
koninginnen en hun oorsprong registeren en opvolgen. Een foto toevoegen van de 
respectievelijke kast en elke inspectie uitgebreid een aantal dingen selecteren. https://
beeking.eu/en/.

• Beep is een Nederlandse versie. Beep is vooral gebaseerd op de evolutie van het 
gewicht van een bijenvolk en meet ook de temperatuur en het geluid van bijenvolkeren. 
Het is immers geweten dat bijenvolkeren die aangevallen worden of zwermgedrag 
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Kastkaarten: digitaal of analoog

vertonen andere types van geluiden gaan maken. Elke 15 min. wordt de informatie 
doorgestuurd naar uw app op uw GSM. Yoepie in Real Time volgen, maar wel tegen 
een kostprijs’je’ van 349 EUR. De beep-app is gelukkig helemaal gratis. https://beep.
nl/index.php/.

• Beehive Monitoring is het systeem dat Geert Smet actief heeft getest in de periode 
2018-2020. Met het hartje van Beehive (70 EUR) en weegschaal (160 EUR) kunt u 
ook realtime of als u langs de kast passeert de data downloaden op uw smartphone. 
Met een apparaat kunt u zelfs realtime data doorsturen. Met Beehive ‘hartje’ kunt u 
meten of de koningin het goed doet, of de temperatuur van het volk ok is, het gewicht 
meten en weten of het volk in zwermstemming is. Daar moet ik jullie toch een leuke 
anekdote vertellen. Bij een waarschuwing voor zwerm spoedde ik me naar de kast 
en zwierde ik die helemaal open. Geen zwermdop te bespeuren. Na veertien dagen 
actief die kast in het oog houden bleek de naburige kast al lang gaan zwermen. De app 
gaf echter aan dat alles in orde was met die kast. Het is dus niet allemaal ‘conform’ 
de commerciële ideeën van de firma. De webapp voor de kastencontrole is ook gratis 
voor enkele kasten, maar circa 15 EUR/jaar voor wat meer. Daarnaast ontwikkelde men 
een nieuwe ‘bijvriendelijke’ behandelingsmethode voor varroa door het verwarmen 
van de kast tot net geen 40,5 graden. Gewoon in de stekker en het volk opsluiten. 
Verwarmen via het vlieggat of een klein gat in de kast opwarmen en de app en het 
‘hartje’ zorgt voor de regeling. Ik moet wel zeggen dat ik nooit de temperatuur in 
Langstroth kon opwarmen tot rond de 40,5 graden. Ik bleef altijd hangen rond 38 
graden en dan ging het pijlsnel naar beneden. Niettemin werd de temperatuur wel 
mooi geregeld door de app. De hoge temperatuur zou ervoor zorgen dat alle varroa 
(ook in het broed) vernietigd wordt. Er viel na de behandeling wel veel varroa, maar 
de kast is uiteindelijk aan varroa ten onder gegaan. Geen interessante aankoop dus en 
momenteel is het zelfs niet meer te koop. 

Voor wie alles wil uitzoeken waarom het verkeerd loopt: in het Duits
https://www.youtube.com/watch?v=7gFMnvTfC1c

Voor meer informatie : https://www.beehivemonitoring.com/en/?mc_
cid=713b832297&mc_eid=8d5adcf71b

Groetjes, Geert
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Honingdauw besmet met insecticides

Groetjes, Olivier

Bron en volledig artikel: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/04/honingdauw-besmet-met-

insecticides-vormt-een-bedreiging-voor-nut/?fbclid=IwAR0WN3P4h_GDmG9FKgGEbNCgo0LGd14UC-

laoIsmoynmUmcabZKIEPyWExk

Neonicotinoïden en andere zogenoemde systemische insecticides kunnen honingdauw 
besmetten, zo blijkt uit een internationale studie. Honingdauw is een zoete stof die 
afgescheiden wordt door insecten die plantensappen opzuigen en het vormt een 
belangrijke voedingsbron in landbouw-ecosystemen voor nuttige insecten. De vervuilde 
honingdauw kan een bedreiging vormen voor die insecten, die er zelfs aan kunnen sterven.  

Een internationaal, multidisciplinair team heeft de wetenschappelijke literatuur over het 
onderwerp doorgenomen en is tot de conclusie gekomen dat systemische insecticides in 
honingdauw een ernstig probleem vormen, vooral in teelten op grote oppervlakken die 
doorgaans met deze producten behandeld worden.

Honingdauw is het suikerrijke uitscheidingsproduct van insecten die plantensappen 
opzuigen, zoals bladluizen, schildluizen, motluizen en bladvlooien. 

“Deze rijke bron van koolhydraten is een algemeen voedsel voor veel nuttige insecten, 
waaronder bestuivers zoals bijen en vliegen, en voor sommige natuurlijke vijanden van 
plaaginsecten, zoals mieren, wespen en kevers”, zei John Tooker. “Honingdauw komt in 
landbouw-ecosystemen vaak meer voor dan nectar”. 

Tooker is een professor entomologie (insectenkunde) aan de Pennsylvania State University 
en een van de auteurs van de nieuwe studie. 

In hun overzicht citeerden de onderzoekers een studie uit 2019 door een aantal van de 
mede-auteurs, waaruit blijkt dat honingdauw een nieuwe manier van blootstelling vormt 
aan neonicotinoïden, de meest gebruikte groep van systemische insecticiden ter wereld. 
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Groetjes, Olivier

Lessen trekken uit hoge wintersterfte

U las het al in de nieuwjaarsbrief van onze voorzitter: her en der worden hoge wintersterftes 
genoteerd. Helaas moet ik mij bij deze, hopelijk toch beperkte, groep aansluiten. Op het 
moment van schrijven zijn er nog 3 van de 12 volken in leven. Het leken er eerst maar twee 
te zijn maar een derde blijkt het nog niet op te geven. De voorbije jaren ben ik gelukkig 
gespaard gebleven van grote verliezen. Met jaarlijks een tweetal volken die de winter niet 
doorkwamen had ik geen reden tot klagen. Wanneer ik andere imkers over hun verliezen 
hoorde vertellen dacht ik in mezelf: ik heb gewoon een betere imkermethode, dit gaat mij 
nooit overkomen. Was het karma of zijn er andere factoren in het spel?

Behalve de barslechte weersomstandigheden dit jaar werd de varroa op dezelfde manier als 
vorig jaar bestreden: tijdens de zomerdracht biotechnisch en een mierenzuurbehandeling 
op een warme oktoberdag. Met de weersomstandigheden in het achterhoofd werd er wel 
nog meer zomerhoning (z’n volledig half hoogsel simplex) voor de bijen gelaten, er werd 
amper geoogst. Toch moet ik vaststellen dat dit niet voldoende was voor enkele volken: 
alle raten waren leeg en de bijen zat met uitgestoken tong in de cellen. Ik was er steevast 
van overtuigd dat dit voldoende moest zijn want vorige jaren had ik immers steeds veel 
wintervoer over bij de start van het nieuwe bijenseizoen. Volgende keer toch nog minder 
of zelfs niet oogsten en wat meer rekening houden met de weersomstandigheden. Dat heb 
ik alvast geleerd. Suikerwater voederen probeer ik te vermijden.

De ander afvallers waren ongetwijfeld het slachtoffer van varroa en de bijhorende 
ziekteverwekkers: kasten zonder bijen en vol met voer. De verdwijningsziekte blijft toch 
een moeilijk ding om te bevatten.

Wat nog opvalt zijn de overlevers: alle drie hebben ze zeer laat op het seizoen nog een 
nieuwe koningin (ingevoerd) gekregen of is de oude koningin na het vertrekken van een 
zwerm achtergebleven met een handvol bijen. De verwachting was dat ze het niet gingen 
halen... . Bij de winterbehandeling met oxaalzuur viel er van deze volken nauwelijks varroa.

De voorbije jaren deden mijn bijen het fantastisch en dat zorgde voor (té) veel 
zelfvertrouwen. Ik moet dan ook toegeven dat ik vorig jaar nooit eerder zo weinig aandacht 
aan mijn biekes heb besteed. Dan komt dat karma toch om de hoek piepen.
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