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                       Wase ImkersBond  
                          Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 

Website WIB  http://www.waseimkersbond.be 
 

E-mailadres voor HWB(secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waasse Bieke “ (HWB)  is het contact– en informatieblad 
van de Wase Imkersbond ( WIB ) Deze imkerinfo verschijnt vier maal per jaar 
telkens op 70 exemplaren. 

  OVERNAME Publ. HWB:                                                                          

 Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, meningen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur. Overname van artikelen en 
afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redactie van HWB en bij publicatie 

is bronvermelding noodzakelijk. 

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst ‘’t korfje’. Hiervoor is de  toelating van de 

tekenaar vereist.(adres Redactie) 

Redactieadres HWB                                                                                      

Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele                                    
E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel .03.772 37 16                                   

     vu HWB:                                                                                                         

Jos. S. Beyers Westakkerlaan 26, B-9120 Beveren                                                
E-mail: domus.apis@skynet.be   tel. 03 775 57 34   

Secretariaat WIB :                                                                                          

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 Zwijndrecht                                              
E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel 03 252.58.54                                                                   

Rekeningnummer WIB : 068-0353160-10 

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd 
door de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene die de betaling doet    

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

Chris De Jongh, Willy Devriese, Coolen Gilles, Geert Smet, 

Willy Devriese 
 

Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.B., Krijgsbaan 281-S35  

B-9000Gent. Voor alle informatie Bijenteelt en aanverwante onderwerpen 

09/264 49 25 
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 De Voorzitter zegt: 

Goede Vrienden, trouwe WIBers,Sypathisanten. De voorbijen 

maanden was het bijzonder druk in de WIB. Eerste en vooral kreeg 

onze bijenstand op Hof ter Saksen een opfrisbeurt. Eindelijk 

vonden we brave WIB-zielen die de zolder uitbouwden, lees een 

vloer legden, en heel wat kleine karweitjes uitvoerden.  Na-dien 

was de WIB sterk  aanwezig bij verschillende gelegenheden.  

Midden april trok een deel van het WIB-bestuur naar Knokke voor 

het aangekondigde Bijensymposium. Enkele WIB-leden waren 

daar trouwens ook aanwezig. Twee mei, Plantenruildag op Hof ter 

Saksen. Op de Aardbeifeesten te Melsele waren wij ook te zien met 

een infostandje. Zestien mei op de lentemarkt te Sint-Niklaas. 

Voorlopig eindigden we met onze vertegenoordiger op de Open 

Deur Dag Containerpark Sint Nklaas. En nu zitten wij in de voor-

bereiding van de viering 26jaar Bijen op Hof ter Saksen met de 

daaraan gekoppelde Oost-Vlaamse Imkerdag. Dit roept herinne-

ringen op naar 26 mei 1996, met de viering van 10 jaar bijenstand, 

de wijding ervan door Deken Lippens, zaliger gedachtenis, en de 

provinciale Imkerdag. Ondertussen bouwen we nu reeds aan de 

agenda 2011. Indien er leden zijn die een suggestie hebben voor 

een voordracht of een andere activiteit: graag een seintje naar ons. 

Wij nemen het maar al te graag in overweging. Bovendien, met de 

komende activiteiten, doen we een beroep op ALLE WIBers om 

uw bestuur te komen helpen. Niet langer getwijfeld maar meldt U 

dringend aan. Wij hebben ideeën genoeg maar handen te kort. 

Trouwens de WIB-activiteiten is niet alleen een zorg voor het 

bestuur maar ook voor ALLE leden!Ondertussen loopt het 

hoogseizoen voor onze bijen ten einde. We hopen dat het een goed  

bijenjaar is geweest voor ons allen. Nog een bijenvriendelijke 

groet.  Denk er aan: ZONDER BIJEN GAAT HET NIET! 
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 DE VICE-VOORZITTER ZEGT 

De tijd gaat snel… 
  Na een frisse lente beginnen we aan een nieuwe zomer. De 

voorbije lente was zoals we kennen hier in België “ onvoor-

spelbaar” met meer koude dagen dan warme dagen, en nu 

eens met meer droge dan natte dagen. 

Het bijenseizoen loopt nu ook op naar het zijn einde en dat 

kunnen wij niet tegenhouden. Onze aandacht gaat nu vooral 

naar het verzorgen van de nieuwe volken, komende van 

afleggers of zwermen, ze moeten nog bewijzen dat ze het 

waard zullen worden om er mee door te gaan. Er moet vooral 

gelet worden of de koningin en haar nakomelingen vlijtig en 

zacht van aard zijn, ieder moer heeft niet die zelfde 

kwaliteiten. U moet vooral letten of ze haar broednest 

voldoende uitbreid, voorzie ze dan van voldoende plaats, en 

beschikt ze over voldoende voedsel want ook het bouwen van 

wasraten kost enkele kg voedsel. Het is niet nodig dat te 

kleine volken afzonderlijk de winter in te laten gaan, u kunt 

ook samen voegen zonder problemen met het dagblad manier. 

Vergeet niet, einde Juli is ook het haalseizoen voorbij en kan 

er een laatste honingoogst gebeuren. Nu de grote 

bloemenbloei voorbij is, gun hun nog een rustige 

najaarsvlucht, en dien tijdig hun wintervoeding en Varoa 

bestrijdingsmiddel toe ze zullen u er dankbaar voor zijn in de 

komende Lente 2011. Na een late aanvang in de Lente, zal dit 

een heel kort bijen seizoen geweest zijn. Wij zelf zijn ook 

weer een jaartje ouder maar geniet nog van een rustige en 

zalige vakantie. 

                     Gebruikt hem wel           Fons 
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

ZEER DRINGEND EN ERG BELANGRIJK 

Beste leden,  

Ik wil de mensen danken die me via mail of 

telefonisch hun geboortejaar hebben doorgegeven. 

Aan de leden die dit nog niet gedaan hebben, heb 

ik graag dat ze me nog bericht nalaten. Op die 

manier kan ik me verder aan mijn taak als 

secretaris toeleggen. 

Voor de rest hoop ik dat ieder van jullie al een 

goed gevulde voorraad aan lentehoning hebben, en 

dat we verder met gezonde bijen het jaar 

doorkomen. 

Groetjes, de secretaris 

 

 

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 

Zwijndrecht                                               

E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  

tel 03 252.58.54                                                                   
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WEETJES UIT GROOTVADERSTIJD: DE WASMOT 

De wasmot is een gevaarlijke vijand voor onze bijtjes. Hierdoor 

hebben we een systeem ontwikkelt om te vermijden dat dit 

nachtdier onze bijenramen de duvel zou aandoen. We hebben hier 

een tip voor wie met Langstrot-ramen werkt. Onmiddellijk na de 

laatste honingoogst, net voor de winter pakken we ramen - zonder 

uit te laten lekken door onze bijen - in krantenpapier in. 

Natuurlijk enkel voor onze lezers van de Standaard en de Tijd, 

want je hebt hele grote kranten nodig voor dit te doen. 

Traditioneel schreven ze hier al eens dikwijls  

dat je de ramen - na uitlekking - moest opslaan in het gesloten 

omgeving (dikwijls afgesloten bakken) inclusief diverse (dikwijls 

chemische) producten om de wasmot te weren. We doen hier niet 

aan mee. Bij ons op de imkerij zorgt het krantenpapier voor de 

bescherming. De onafgesloten bakken ruiken in het voorjaar nog 

erg naar honing. Vooraleer we deze ramen opnieuw in de honing-

zolder plaatsen, hangen we ze eerst een halfuurtje/uurtje in de 

serre. Welliswaar bij stevige zonneschijn om de honinggeur nog 

extra te accentueren en de ramen op te warmen. Daarna worden 

ze de honingzolder ingehangen en plaatsen we ze op de kasten. 

Het voordeel is dat de bijtjes de honing ruiken en direct in de 

honingzolder actief worden. Voordeel is ook dat we niet moeten 

rotzooien in de onderste broedbak en broedramen naar boven 

moeten halen. In deze broedramen bevindt zich immers ook nog 

suikers, wintervoeder en honing van vorig jaar. Dit houden we 

liefst gescheiden van onze verse honingsoogsten zodanig dat we 

aan onze klanten de zuivere honing van dat jaar kunnen 

voorleggen. Omdat we niet in de onderste bak actief zijn in het 

voorjaar blijven de bijen minder gestoord en dit heeft  

al jaren bij ons succes.  Geert Smet 
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 ACTUEEL  

Verslag van de vergadering van 11 maart 2010 
Dit is de eerste vergadering van 2010. De voorzitter vraagt een minuut 

stilte voor ons lid Pharail De Bruyn, onlangs overleden. 

Volgende zondag wordt iedereen verwacht voor de plantenruil in Poeke, 

en op 17 april op het symposium in Knokke. 8 april spreekt Dries Laget, 

in mei gaat de vergadering door op de 1-ste donderdag want de tweede 

donderdag is het Hemelvaartsdag. 

Spreker van vanavond is Dirk De Groeve, ons allen bekend van de reis 

van vorig jaar. Onderwerp is Varroa op natuurlijke wijze onder controle 

houden. 

Dirk imkert met Buckfast en met Ligustica. Wat is de natuurlijke wijze : 

dat is hoe de bijen het zelf zouden doen. 

Varroamijt heeft 8 poten en is behaard. Vrouwtje laat zich insluiten bij 

de bijenlarve, en eerst een eitje van een mannetje, dat al de verdere 

kinderen bevrucht. De haren van de bij en van de varroa werken zoals 

een velcro, daarom raken de bijen er niet van af. In 1 cel worden soms 

12 tot 13 varroa’s gevonden. 

Wat kunnen we tegen de varroa‟s doen : 

Chemisch :  apistan (helpt niet meer) 

Perizine 

Apivar 

Apiguard 

Met toestellen  nassenheimer 

Oximat (om oxaalzuur te verdampen) 

Biologisch : bacteriën 

Schimmels 

Biotechnisch : arrestraam 

Darrenraam 

Thermokast : 3 uren op 45 °C, alle mijten dood, alle 

mijten dood, maar ook een deel van het broed. 

Bijen hebben tot nu toe zich steeds kunnen aanpassen, ze hebben zelfs 

de dino‟s overleefd, en in het wild zijn ze er ook nog steeds. 

Vervolgt op blz.15 
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ACTUEEL 

ACTUEEL I 

Tijdens het voorbije OHHemelvaart-weekeinde was de WIB 

vertegenwoordigd met een mooi infostandje op de Aardbeifeesten 

te Melsele.  

Het was al een tijdje geleden dat er nog een rasechte Waasse 

Aardbeiprinses verkozen was. Dit jaar viel de eer aan juffrouw 

E.Ballauw uit Verrebroek. Ook haar hofdames kwamen uit ons 

Soete Land van Waas. Respectievelijk K.Janssnes uit Beveren en 

N.Van Moer uit Melsele. 

Een compliment voor G.Braem voor de puike opstelling en 

organisatie. 

 

ACTUEEL II 

De WIB wa ook aanwezig op het symposium te Knokke op 

zaterdag 17 april j.l.. “Final Countdown of Zonnige Toekomst?” 

was het tema van deze interessante  en goed bestede dag. Enkele 

vooraanstaande sprekers lieten er hun stem horen en spraken over 

de bijenproblematiek. Ook hommeltjes en solitaire bijen kregen 

ruimschoots aandacht. De ons bekende Dries Laget  sprak er over 

de “Crisis: ook voor bijen”. De burgemeester van Knokke nodigede 

de toehoorders en talrijke biemannen uit om bijen te houden in zijn 

gemeente. Te onthouden! 

 

ACTUEEL III 

Stem op de BIJ. Mede dank zij onze oproep naar de bijenhouders in 

Groot Sint Niklaas haalde  ons huisdiertje het op de salamander, 

mus en egeltje. Waarvoor onze dank aan allen die hun stem 

uitbrachten op de bij.Wij vinden dit een sympatiel idee van de Stad 

Sint Niklaas. Voor opvolging wordt zeker gezorgd, gezien er al een 

vergadering doorging eerder in mei. Een hele reeks voorstellen 

werden uitgewerkt. Onze Stramienman had een duidelijke inbreng 

samen met onze imkerbroeders uit Sinaai. Onze leden in het Sint 

Niklase houden de activeitenkalender best in het oog. 
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ACTUEEL 

ACTUEEL IV 

Op  zondag 2 mei had de WIB een druk bezochte mooie stand op 

Hof ter Saksen. Die dag stond in het teken van een Plantenruil 

georganiseerd door Hortus ter Saksen. Spijtig zagen wie al te veel 

WIB-leden. 

ACTUEEL V 

De voorbije weken was het zeer druk voor het WIB-bestuur, want 

op zondag 16 mei stonden we terug op de grote markt te Sint 

Niklaas voor de Lentemarkt ditmaal. Het was een drukke zonnige 

lange dag voorde standhouders; Heel wat nieuwsgierige bezoekers 

kwamen zich informeren op onze stand. 

De aangeboden honing ging vlug van de hand. Voor enkelen was 

dat de laatste honing van het voorbije seizoen 2009.  

ACTUEEL VI 

Op de eerste zaterdag van juni had de WIB een info-standje 

opgebouwd op het Containerpark van Sint Niklaas. Die dag werd 

een  Open Deur Dag gehouden.  Het was vooral de jeugd van groot 

Sint-Niklaas die het nette standje kwam bezoeken.  Hopelijk kon 

onze WIB-ter-plaaste genoeg interesse opwekken bij de jonge 

mensen om later ook bijen te houden. Onze dank gaat naar onze 

vertegenwoordiger aldaar en de man die kwam helpen bij de 

opbouw. Merci Willy en Paul  

Vervolg van blz.11 Dier vanhet jaar: De folder ‘Bezige Bijen 

bij Boeren‟ van het  RLM  werd rondgedeeld en er waren reeds 3 

gegadigden om in te schrijven.-Landouw zal door de stad eveneens 

ingelicht worden, maar dat wordt een beetje moeilijk voor wat 

betreft susidiëring (stad, provincie, europa?) om borders in te zaaien 

met bijenvriendelijke planten. Ziezo, dit was het voorlopig vanuit 

Stramin , werkgroep „Bijen‟. Volgende maal meer verduidelijking  

wat betreft de concrete akties . Vanuit Stramin werkgroep : Bijen 
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HONING, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOCHT 

 
Sinds jaar en dag staat honing bij ons te boek als middel ter genezing. Dit 
werd ons zo doorgegegeven van ouder op kind en dit ettelijke generaties 
lang. Toch werd tot hiertoe nooit aangewezen waar de genezende kracht 
van honing vandaan kwam. De wetenschap is zich pas heel recent gaan 
bezighouden met echt wetenschappelijk onderzoek naar de genezende 
kracht van honing. Een Nederlandse prof verbonden aan de Universiteit 
van Amsterdam startte zijn onderzoek op basis de anti-bacteriële werking 
van honing. De man moest welliswaar zijn onderzoek beperken tot 1 type 
honing. Hij startte met het testen van Revamil, een medicinale honing uit 
geproduceerd door een beroepsimker uit Wageningen. Voor wie meer wil 
weten over dit type honing: tik het maar eens in op google. Deze honing 
ging hij dan ontleden en tegelijk onderzoeken op zijn anti-bacteriële 
werking. Hij selecteerde hiervoor enkele bacteriesoorten onder andere de 
verwekker van de ziekenhuisbacterie, voedsel-vergiftiging en 
darminfecties. 
Er kwamen twee bevindingen uit het onderzoek. Enerzijds heeft de 
honing een hoog suikergehalte (tot 80%). Hierdoor kunnen een aantal 
bacteriën zowiezo niet tegen de stof. Anderzijds bevat honing een 
bepaald enzym, zeg maar eiwit dat de werkster-bijen toevoegen en dient 
om het hoog suikergehalte in honing af te breken. Bij het afbreken van de 
honing komt waterstofperoxide vrij, wat hetzelfde effect heeft als 
ontsmettingsmiddelen.  
Honing zou niet zo zeer dienen om effectief ontstoken wonden te helen. 
Eens zwaar besmet kan ook honing niet meer helpen. Belangrijk is dat de 
honing eerder prefentief werkt vooral wonden gaan ontsteken.  Een toe-
passing wordt onderzocht op het preventief behandelen van catheder-
wonden in ziekenhuizen. Vele patiënten hebben catheders nodig voor de 
toediening van medicijnen. Steeds meer bacteriën zijn immers bestand 
tegen de courante anti-biotica. De zogenaamde super-bacteriën worden 
met succes én preventief geweerd door de honing. Natuurlijk bevindt dit 
onderzoek zich vandaag nog in een beginstadium. Pas tegen het najaar 
zullen concrete resultaten over het onderzoek bij patiënten in de 
ziekenhuizen bekend zijn. Pas nadien worden mogelijk geneesmiddelen 
op basis van de eiwitten van honing ontwikkeld.  
 
Geert Smet 
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DIER VAN HET JAAR 

De werkgroep Bijen kwam een eerste maal samen op 27/05/2010. Er werd duidelijk 

gezegd dat het de bedoeling is om aan het dier van het jaar gedurende een  tweetal 

jaren  aandacht te schenken. De volgende aktiepunten, die nog verder uitgewerkt 

moeten worden zijn: 

-Onmiddellijk, bij het begin van het volgende schooljaar worden de scholen

( lagere?) in groot Sint-Niklaas,  aangeschreven om hen mede te delen dat zij 

ook de betrokken partij zullen worden en zij hun steentje zullen kunnen 

bijdragen, zoals een project rond bijen maken en dat nadien beoordeeld zal 

worden en aan het beste project wordt een prijs toegekend. 

-Particulieren zullen geinformeerd worden via de Stadskroniek,  1ste kroniek 

is reeds klaar, en bij iedere nieuwe Stadskroniek zal een bijdrage verschijnen 

over de bijen. Ook zal men uitleg geven welke planten hun stuifmeel geen 

allergische reacties ( nog een gevoelige materie in Sint-Niklaas) geven . 

Internetlinks van interessante „ bijen websites‟ worden eveneens opgenomen. 

-Stadsdiensten, vooral de Groendienst, zal op de hoogte gebarcht worden, 

welke planten zij bij voorkeur zullen moeten gebruiken bij nieuwe 

aanplantingen of en bij vernieuwing van het plantmateriaal zal optimaal 

rekening gehouden worden met de onze verzuchtingen. 

-De stadsbibliotheek en de filialen zullen een afzonderlijke standje, bij de 

ingang,  volledig wijden aan de bijen en de hierbijbehorende boeken en 

tijdschriften afficheren.  De bib werkt reeds met zulke thema, en die blijven 

een hele tijd de aandacht trekken van de binnenkomende ontleners van 

boeken. 

-Er volgt ook een afficherings programma. Die affiche moet nog ontworpen 

worden en er zal een beroep gedaan worden op alwie zich aangetrokken voelt 

op om zo een affiche td helpen ontwerpen. Dus ideeën zij welkom. 

-In de inkomhal van het Stadhuis zal een tentoonstelling gehouden worden 

over bijenmateriaal, en dit zal nog voor de winter gebeuren en die zal 

ongeveer de hele maand october te bezichtigen zijn 

-En infoavond , datum en tijd ontbreken nog, misschien september, in de aula 

van Kaho Sint-Lievens in de Hospitaalstraat, die zeker een 200 tal 

geinteresseerde  personen kan ontvangen. De school heeft bijen op het dak 

staan, want zij geven een cursus bijen leren kennen en er met leren werken. 

Een 12 tal geinteresseerde leerlingen volgt dezeze cursus momenteel. 

-Zie vervolg BLZ.9 
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ACTUEEL VII 
 

Op de website van de Koninklijke Vrije Bie (Brugge-West

-Vlaanderen) verscheen een interessantfilmpje over 

GGO‟s en de verwikkelingen voor een Duits Imker die 

zijn volledige oogst honing verloren zag gaan DANK ZIJ 

genetisch gemanipuleerde maïs, een product van 

Monsanto!  ZIE http://

www.konvrijebie.brugseverenigingen.be/

Nieuweproblemen 

Wij hebben al heel dikwijls ons standpunt betreft GGO‟s 

verkondigd. Wanneer gaat men eindelijk eens ingrijpen? 

De varroa begon ook in Duitsland (1980) en nu 

verwachten we dat deze zaak ook noch een staartje krijgt 

in ons eigen landje. 

Ligt hier misschien niet de oorzaak van de onverklaarbare 

sterften en achteruitgang van ons bijenbestand? 
 

19de VLAAMS IMKERSCONGRES OP ZATERDAG 4 
SEPTEMBER TE ROESELARE. Zie Maandblad  nr5 JUNI 

2010, blz25 

Schrijf tijdig in en misschien kunnen we aan carpooling doen. Laat 

ons in alle geval iets weten als je interesse hebt  

ACTUEEL 
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Juli en augustus zijn de “rustmaanden”wat betreft de 

ledenactiviteiten. 

Anders gezegd: er zijn in deze twee - wat de 

“zomermaanden” moeten zijn - geen leden-

vergaderingen. 

In september starten wij niet op de 2de donderdag 

maar op zondag 12 september. Deze boeiende 

activiteit gaat door op HOF TER SAKSEN in 

Beveren. Guido Van de Putte gaat ons leren hoe wij 

mede kunnen maken. 

Een initiatie voor de nieuwsgierige lekkerbekken 

onder ons. Je hebt maar één kans om aan deze 

initiatie deel te nemen. Namelijk om 14 uur.  

Het is ook een gezinsactiviteit want de dames, 

kinderen en kleinkinderen kunnen die namiddag van 

14 tot 18 uur deel nemen aan de Oogstfeesten van 

Hof ter Saksen. Naast een bezoek aan de grote 

hoogstamboomgaard met verschillende initiaties 

fruitsnoeien kan je ook genieten van volksdansen en 

vlegeldorsen. De jongeren kunnen gratis met de 

huifkar op tocht of een wandeling maken op de rug 

van een ezeltje.  

Voor de dorstige zorgen wij voor een lekker glas 

mede. Voor zij die liever iets anders nuttigen staan 

de deuren van De Oranjerie wijd open. 
 
 

ACTIVITEITEN JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 201O 
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 ACTUEEL 

Vergadering van 10 juni 2010 

Vanavond spreekt dhr Verhofstede, een bekende fruitteler in het 

Waasland. Hij spreekt over de bestrijdingsmiddelen die 

tegenwoordig in de fruitteelt gebruikt worden.  

Bestrijdingsmiddelen zijn nog maar een 60-tal jaar ter beschikking, 

denk bv aan DDT, dat het eerste was. Daarna kwam E605, ook zo‟n 

gifstof. Spinachtigen werden bestreden met minerale olie, daardoor 

verstikten de eitjes. 

Vanaf 1980 waren de insecten tegen zo veel giffen bestand, dat het 

ondoenbaar werd ze nog op die manier te bestrijden. Vanaf dan 

werd begonnen met geïntegreerde bestrijding. Het was de bedoeling 

dat de “slechte” insecten gedood werden, zonder te nuttige 

helemaal af te maken. 

De spreker is waarnemer om na te gaan of bestrijdingen werken. Zo 

heeft hij opgemerkt dat de procedures van de voorlichter niet 

helemaal waterdicht zijn. 

Vlinders (motten) worden gevangen in vallen, en geteld, zodat ook 

bekend wordt welke insecten in welke hoeveelheden in de streek 

voorkomen. De vlinders worden gelokt met feromonen, die 

specifiek zijn voor bepaalde insecten, zoals de appelmade. 

Tegenwoordig moeten de kwekers eerst een uurtje observeren in de 

boomgaard, en bepaalde insecten vinden vooraleer ze mogen 

spuiten.  

Bladluizen worden bestreden met lieveheersbeestjes, zweefvliegen, 

gaasvliegen en oorwormen. 1 lieveheersbeestje eet zowat 30 luizen/

dag, de larve ervan kan er tot 80 verslinden. De populatie van 

luizen gaat eerst in stijgende lijn, tot de bestrijders tijd hebben 

gehad om voort te kweken, en ze de luizen beginnen te eten. 

Zonder giftige middelen herstelt de natuur zichzelf. Wel moet ge 

altijd tijd van wachten hebben, de nuttige insecten kweken maar 

genoeg voort als er genoeg voedsel is, dus ge ziet eerst de populatie 

luizen gedurende 8 dagen groeien, en dan terug verminderen. 
Zie vervolg blz.15 
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 HET ZOEKBIEKE 

Imker zoekt voor aanplanting aan de bijen hal van de WIB op Hof 

Ter Saksen 

1 of meerdere "azijn- of fluweel " bomen. De wetenschappelijke 

naam voor deze interessante bijen boom is "Rhus typhina". 

Interessant in die zin dat de bloemen worden bevlogen voor de 

nectar en de gedroogde fluweel rode  "kaarsen" ideaal zijn voor te 

gebruiken in de beroker. 

Contact persoon: Willy Devriese   03/755.15.65   

mail  willy.devriese1@telenet.be 

Vervolg van blz.7 Verslag vergadering 11/03/2010 

 

Al de bovenstaande middelen zijn ook voor de mens min of meer 

gevaarlijk. 

Micro-organismen zouden het middel van de toekomst zijn : 

vernietigers, afbrekers, virussen, bacteriën. Waar nu mee gewerkt 

wordt is EM, effectieve micro-organismen. 

Door selectie kunnen bijen gekweekt worden die cellen met varroa 

herkennen, en leegmaken. Daardoor zou de varroa op natuurlijke 

wijze onder controle gehouden kunnen worden  

Vervolg van blz.14 Verslag vergadering 10/06/2010 

 

Door observatie kunnen veel van de kwalen op het fruit 

gedetecteerd worden, en dan adequaat bestreden, zonder direct naar 

erge giften te moeten grijpen. Als de bomen zwart worden, wil dat 

dikwijls zeggen dat er roetdauwzwam groeit in de honingdauw, die 

een gevolg is van luizen op de bomen.  

De spreker heeft zelf bijen, en weet zeer goed wanneer hij welke 

middelen kan inzetten zonder schade aan te richten in zijn volkeren 

mailto:willy.devriese1@telenet.be
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NATUURWANDELING IN MOERZEKE-KASTEL 

Zaterdag 24 april 2010 

Om 9 u stonden 11 wandelaars klaar, zes van de 
afdeling Dendermonde en vijf van de Wase  Imkers-
bond. De gids begon met een woordje historiek van 
het merkwaardige gehucht Kastel dat ontstaan is op 
drie zandduinen in een meander van de Schelde. De 
polders of broeken rondom werden ontgonnen door 
Benediktijnermonniken vanaf de 13° eeuw. De 
Paters die de werken leidden kwamen uit de  abdij 
van Hemiksem 
De tocht liep door drie ingedijkte broeken die tonen 
hoe door de eeuwen heen steeds verder landbouw-
grond gewonnen werd op de Schelde. Het Sigma-
plan zal daarvan nu een deel teruggeven aan de 
stroom als waterbuffer. 
Imkers zijn doorgaans ook mensen die wel wat 
afweten van planten, maar toch slaagde de gids erin 
telkens weer informatie te brengen over wilde 
planten die de meesten niet kenden of waarvan ze 
het mogelijke gebruik door de mens en/of het belang 
voor de bijen niet kenden. 
Tot zover het verslag van onze Hamse Collega Cyriel 
De Bruyne. 
De WIB dankt de Dendermondse Gilde voor de 
mooie wandeling, de organisatie ervan en de gids in 
het bijzonder. Het plaatselijke biertje achteraf 
smaakte heerlijk. 
Domus Apis  

? 
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DAGBOEK CXIVL 

Wij moeten terug gaan naar Dagboek XV1, geschreven in het jaar 

1983. Dat jaar vierden we de het zeventig jarig bestaan van de 

Bieënhouders van Sint Niklaas. De bijenbond waarvan de Wase 

Imkers de rechtmatige opvolgers zijn geworden. Maar terug naar dat 

dagboek waarin wij met luide stem uitriepen”Jubilate! Juicht met mij, 

deel in mijn grote vreugde ...”. Helaas, driewerf helaas, er is nu een 

einde gekomen aan drie en twintig jaar bijenhouden. Het einde van de 

Bijenstand Sint Maarten op de Westakkers. Dit prachtig natuurpark 

werd van de hand gedaan door het Ministerie van Defensie en 

verkocht aan een N.V. waarvan de woordvoerder weinig begrip 

opbracht voor het houden van bijen. De bijenhal zou moeten 

verhuizen naar de rand van het park, op enkele meter van de spoorlijn 

Gent-Antwerpen en op een tiental meter van een huis. We hebben 

getracht hem duidelijk te maken dat er voorschriften zijn voor het 

opzetten van een bijenstand. Ook de grote kosten die dit meebrengt. 

Maar niets hielp. Toen wij dan ook nog vernamen dat hij er drie 

doggen op nahield en dat die vrij over het domein zouden lopen was 

het het genoeg voor ons. Gelukkig vonden onze bijen een gastvrije 

plaats in de grote boomgaard van Hof ter Saksen. Daarmee gaat onze 

dank naar de mensen van de Groendienst e van Beveren. Die het zo 

regelden dat wij de toelating kregen voor de verhuis. Meteen danken 

we ook onze goede vriend Willy, die een plaatsje ruimde voor het 

vele materieel dat nodig is voor het houden en verzorgen van bijen. 

Onze bijen staan nu mooi, stilletjes verdoken in de schaduw van een 

groene wal, in de rand van de hoogstamboomgaard. Hopelijk 

bezorgen de schaapjes die er rond lopen niet al te veel last aan onze 

huisdiertjes. Nog dit i.p.v. vijf minuutjes stappen naar de bijenhal zal 

het vijf minuutjes fietsen zijn naar de bijenstand Hof ter Saksen II. 

Spijtig genoeg zijn er nog altijd beetweters die het niet begrijpen dat 

het         ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 

DOMUS APIS 



blz 18                   HWB 144 

                       Wase ImkersBond  
                          Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 BEZIGE BIJEN BIJ BOEREN 

Het Korfje 144 

Vzw Regionaal Landschap Meetjesland wil door deze BBB een draagvlak 

creëren bij landbouwers, imkers, jagers, natuurliefhebbers, plaatselijke 

overheden en particulieren. 

Sprekers uit verschillende sectoren belichten knelpunten en kansen en 

nodigen uit tot communicatie over de bijenproblematiek. “Hot item”, nu 

iedereen bezorgd is over de achteruitgang van de biodiversiteit! De 

bedoeling is om naar duurzame oplossingen te streven en dat vooral in 

samenwerking met de landbouwers. 

WAAR? Het Godshuis  Leemweg 11 Sint-Laureins (ter hoogte Eeklo) 

WANNEER? ZATERDAG 3 JULI 2010 

DEELNAME 5€  uitgebreide documentatie- en verassingspakket  

   drank eb broodjeslunch inbegrepen 

INFO : www.rlm.be 
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Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles 

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 

 BESTUUR WIB 

Beyers Jos S., Westakkerlaan 26         

B-9120Beveren-Waas 
Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad 

VIB. Afgevaardigde WIB Milieuraad Beveren 

mail: domus.apis@skynet.be 

  03/ 775 57 34 

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24, 

B-9120Vrasene 

Vice-Voorzitter 

mail: fons.wuytack@telenet.be 

  03.775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30, 

B-2070Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

mail: secretariaat.wib@hotmail.com 

 03 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 

B-9120Beveren 
Verantw. Bijenstand Hof ter Saksen. Plaats-

vervanger WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid 

KOIV 

mail: willy.devriese1@telenet.be 

 03 755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56, 

B-2600Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 

 03 230 26 38 

  

Nicque Marc, Iepenstraat 92 

B-9100 Sint-Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 

Voordrachten en cursussen 

mail: marc.nicque@telenet.be 

 03 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18, 

B-9160 Eksaarde. 
Bestuurslid. Verantw.bijenflora. Microscopisch 

onderzoek bijen.  

mail:Guido.vandeputte@telenet.be 

 09 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, 

Bookmolenstraat 19, 

B-9111Belsele 
Afgev. Stramin.Webmaster WIB. 

Hoofdredacteur HWB. Penningmeester WIB 

  

mail: admin@waseimkersbond.be 

 03.772 37 16 

  



 AGENDA   WIB 2010 Juli, Augustus, September 

 

                         Huize Steenstraete om 20u.stipt.   

 

Juli en Augustus 2010: geen activiteiten 

 

September zondag 12/09/2010 Oogstfeesten Hof ter Saksen  

                                  te Haasdonk-Beveren  

            Om 14 uur leert Guido ons mede maken. 

            Zie verder in dit HWB pagina  13 voor meer details                       

Vergaderzaal: Gebroeders Van Raemdonckkring 

 Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86  

te 9100 Sint-Niklaas 

Geleide wandelingen e.d.   

HOF ter SAKSEN 

Raadpleeg www.hortus-ter-saksen.be 
Meer dan een bezoek waard. ’s Zondags cafetaria! 

Het Waasse Bieke (HWB), infoblad van de Wase Imkersbond (WIB)verschijnt 

rond: de 15de van januari, april,juli en oktober. 

 
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

Op het redactieadres toekomen. 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981. 

http://www.hortus-ter-saksen.be/

