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Website WIB http://www.waseimkerbond.be 
E-mailadres voor HWB (secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waase Bieke” (HWB) is het contact-en informatieblad van de Wase Imkerbond 
(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 van de redactie van HWB en bij publicatie is bronvermelding noodzakelijk. 
 
UITGEZONDERD: De tekeningen met tekst ” ’tkorfje ”.Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist. 
(adres redactie) 

 

Redactieadres HWB 
Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele 

E-mail:  admin@waseimkerbond.be  tel.03 772 37 16 

v.u. HWB : 
Jos S. Beyers, Rubenslei 1 bus 15, 2018 Antwerpen 
E-mail:  domus.apis@skynet.be  tel. 03 775 57 34 

Secretariaat 
Gilles Coolen, Lindenstraat 30, 2070 Zwijndrecht 

E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel. 03 252 58 54  
 

Rekeningnummer WIB : BE41 0680 3531 6010 BIC: 
GKCCBEBB 

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 doe. 
 

Informatiecentrum Bijenteelt Kon.V.I.B. 
Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.,Krijgslaan 281-S35  9000 Gent. 
Voor alle informatie bijenteelt en aanverwante onderwerpen 09 264 49 25 

Werkten mee aan dit HWB 
Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul van Steirteghem, Chris De Jongh, Willy Devriese, 

 Jeroen Mebis, Geert Smet, Guido Van De Putte, Marc Nique, Gilles Coolen   
 

http://www.waseimkerbond.be/
mailto:admin@waseimkerbond.be
mailto:domus.apis@skynet.be
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
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Beste Collega’s Imkers, Waarde Vrienden, 

Om dit 156 ste HWB te beginnen zou ik mijn toespraak gehouden op het Stadhuis van 

Sint-Niklaas nog eens herhalen. En ik zei toen op die 20ste april 2013 : Mijnheer de 

Burgemeester, Dames en heren van het Schepencollege, Waarde Leden en Oud-

leden, Vrienden van de Wase Imkersbond . Naar goede gewoonte begint de 

voorzittende van de Wase Imkersbond steeds met een cliché. Namelijk : ik heb goed 

en slecht nieuws. Vandaag willen we niet breken met dit bijna traditioneel begin. Sta 

me toe dat ik start met het slechte nieuws. Het gaat niet goed met de bijenteelt en 

niet alleen in Vlaanderen maar ook ver buiten onze grenzen. Mijten, virussen, zo 

gedachte volken die plots verdwijnen tijdens en na de winter. Dit spijts de goede 

zorgen van hun bieman. Grote multinationals, waar wij  niet tegen op kunnen, zien 

liever hun kapitalen groeien dan het vliegen van bijen en andere bestuivers  in hun 

klinisch proper gehouden domeinen. Onze bijen vinden geen voedsel meer in de 

monoculturen. Stellen wij de vraag : waar zijn klaproos, distel, paardenbloem naar 

toe ? Zelfs onze eigen medeburgers zien met een argwanend oog naar onze insecten. 

Voor hen zijn het stekelige beestjes. En zoals vorige week een bestuurslid het 

duidelijk uitdrukte verwachten wij een grotere tolerantie van onze medeburgers 

naar onze bijen toe. Ik heb nog meer slecht nieuws, mijnheer de Burgemeester, een 

bieman vragen om over zijn geliefde bezigheid te spreken is een ramp. Hij kan uren 

en uren vertellen over de biekes en bloemekes. Zonder onderbreking. Gelukkig voor 

dit publiek heeft de moderator deze bijenhouder slechts enkele luttele minuutjes 

toegekend. Daarom begin ik nu snel met het goede nieuws. Wij zijn hier bijeen 

gekomen om te vieren wat op 19 april 1913 begon in deze schone stede Sint-Niklaas. 

Vandaag juist honderd jaar geleden. Waarde toehoorder, beste vrienden, wij vieren 

vandaag ons eeuwfeest. Wat in de beginnen de Sint-Nicolaesche Bieënbond heette 

en nadien veranderde in Wase Imkersbond na de fusie van de meeste bijenbonden 

uit ons Soete Land van Waas. Bij deze gelegenheid willen wij U, mijnheer de 

Burgemeester, Dames en Heren van het Schepencollege, bijzonder danken voor de 

ontvangst hier op het schoon verdiep van het stadhuis. Wil a.u.b. aanvaarden deze 

kleinen attentie. Zeg maar een zoethoudertje, een mot lekker zoete honing uit het 

Land van Waas, een fles mede, de drank van de oude Belgen. Ik eindig weer met een 

cliché : geniet ervan met mate en met maten. Ik heb gezegd en dank U voor de 

aandacht.                                                                            Zeg maar Jos tegen de voorzitter  
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De Voorzitter zegde.. 
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Wat hebben we lang moeten wachten op een paar zomerse dagen. Sinds ons 

prachtig feest van 100 jaar bestaan van de ( Sint-Niklaase Biebond en de Wase 

Imkersbond) hoopten we op een snelle verbetering van het weer . Het was wel 

hoogtijd dat de fruitbloesems in bloei kwamen.  

Helaas de winter wilde van geen stoppen weten en bleef maar zijn vriesnachten en 

noorderwinden doorsturen. Zo verloren we de volledige fruitbloei en zaten wij met 

onze duimen te draaien in plaats van aan onze slinger. Alle records werden weer 

eens gebroken in het slechtste negatieve zin , en bracht ons ziekten en andere 

ongemakken mee. 

 Stel u maar voor, als u een voordracht hoort waarin alle gezonde zaden en planten, 

zelfs groenten gedompeld of besproeid worden in giftige stoffen die dan ook 

levenslang in de planten en in de bodem blijven, en die de oorzaak kunnen zijn van 

onze verdwijnziekten, en de dood van andere insecten die van het  sap van de 

planten moeten leven. Dit allemaal voor grof geldgewin van enkele grote bedrijven 

die dat in stand houden en doen of ze de wereld verbeteren met die duistere 

praktijken. 

 Tot het begin van de maand juni hebben wij moeten wachten om de te late seizoen 

werkzaamheden uit te voeren, nu hopen maar dat er hier of daar nog wat plantjes te 

bloeien staan om ons nog wat troost te bezorgen. Weet ondertussen dat het bijen 

seizoen over de helft voorbij is, en dat wij ons moeten spoeden om jonge volkjes tot 

voldoende sterkte te brengen voor het komende najaar en winter.          

De vicevoorzitter 

 Fons   
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Eindelijk zomer 
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Beste leden, 

Wanneer dit artikel verschijnt in ons Waasse Bieke zijn we alweer een eind 

gevorderd in het jaar. Opnieuw staat de grote vakantie voor de deur. Wanneer we 

de zon dan gaan opzoeken moeten we zorgen dat alles piekfijn achterblijft. De lente 

die we gehad hebben is ons voorbij gegaan. Een mooie indruk heeft die ons zeker 

niet achtergelaten. Koud en nat, met hier en daar een uitschieter boven alle 

verwachtingen uit. Alles is wat overschaduwd door donkere wolken. Het jaar 2013 

heeft ons nu nog niet veel goeds gebracht. We zijn de lange koude winter al bij al 

met beperkte schade uitgekomen. Tegenwoordig is beperkte schade voor mij een 

term van:” dat ik nog bijen heb”. Opnieuw opstarten van nul is er bij mij dit jaar 

gelukkig niet bij. Andere leden die wel in dat geval zitten wens ik hen een snelle start 

toe. Het zijn momenten die je met lede ogen moet ondergaan, je bijenstand, hoe 

mooi en geordend hij ook mocht zijn. Zonder het gezoem van bijen, bied een stille 

bijenhal een triestig aanzicht. Om nog maar te zwijgen van die bakken vol voedsel, 

Zo kun je suiker slingeren om je raampjes te recupereren, en de suiker? Goede 

vraag, terug geven aan jonge opstartende volkjes? Is daar geen risico aan 

verbonden? Zeker als het om kasten gaan die ten onder gegaan zijn aan ziekte, 

virussen en bacteriën. Er is dan kans om je nieuwe volkjes te besmetten. Best de hele 

handel een goed laten koken. Het tintelend gevoel om met nieuwe bijen van start te 

kunnen gaan laat dit jaar op zich wachten. De koele lente met veel regen doet het 

groeien van onze bijenpopulatie niet goed. Ook mijn bijen zijn ziek geweest. Kasten 

reinigen, de omgeving poetsen want de Nosema doet zijn werk. Wat wil je, De 

sporen zijn talrijk te zien. Van de wilg hebben ze in het voorjaar niet kunnen 

genieten. Ik hoop dat de rest van het jaar beter wordt. Maar ik blijf er bij, 2013 ons 

feestjaar zal voorlopig als een donker en triestig jaar de geschiedenis in gaan. Maar, 

nieuwe tijden komen er aan, met hopelijk betere resultaten. Seizoen na seizoen, Het 

ene al wat beter dan het andere en hopelijk mogen we daar dan mee van genieten. 

Er rest me nu enkel nog te vertellen dat ik jullie allemaal een welverdiende vakantie 

wens, voor zij die nog met verlof vertrekken, voor zij die hun verlof al gehad hebben, 

hoop ik dat het warme oorden waren, want hier bij ons zullen ze die niet gehad 

hebben. 

De secretaris 
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Woordje van de secretaris 
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De 2de handsmarkt was een succes. Alhoewel er een dik sneeuwtapijt lag  waren 

velen onverschrokken de weg opgegaan om het park en de 2de handsmarkt te 

bezoeken en af en toe een koopje te doen. Dit smaakt naar meer. Dus tot de 

volgende keer 
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En een aandachtig luisterend publiek. 
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Inhuldiging van het Bestuivershuisje 
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Inhuldiging van het bestuivershuisje 
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Zoals jaarlijks de gewoonte staan we elk jaar in mei op de markt van St-Niklaas  met 

een bijenstandje. Ook dit jaar was dat opnieuw het geval. De weersverwachtingen 

waren niet denderend. Eerlijk gezegd, ze voorspelden heel slecht weer, regen, 

bakken met regen. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat ik de tent thuis 

te drogen zou mogen hangen, gelukkig wordt me dit bespaard al sinds we daar 

staan. Ik dank de goden voor het mooie weer dat ze ons gegeven hebben. De stand 

was mooi versierd, met lekkers als honing, honing en propolis snoepjes, er was 

stuifmeel, propolistinctuur en koninginnenbrij te verkrijgen.  

 

Het standje was opgebouwd met infopanelen die de kijklustige met gretigheid 

bewonderden. Voor de kleine maar ook voor de grote medemens was een kijkkast 

van de partij, en neen hierbij bedoel ik geen tv, maar een raampje met bijen en een 

gemerkte koningin die de mensen steeds met verbazing doen kijken, sommigen 

durven zelfs te vragen of die koningin zo geboren worden met dat stipje op haar rug. 

Met een glimlach beamen we dat, maar al snel begrijpen ze dat zulks onzin is. De 

vraag naar waarom onze volkeren verdwijnen komt ook jaar na jaar meer aan bod. 

We leggen de mensen uit vanwaar die problemen komen, hoe ze in hun eigen 

habitat een weelde voor de bijen kunnen creëren. De vraag van de imker naar late 

bloeiers van bloemen struiken en bomen. Dit om het verschraalde landschap 

opnieuw in te kleuren met bloemenpracht voor de bijen hun laatste maaltijd voor de 

winter. De tijd dringt, zeg ik steeds. Alleen gaan we daar niet in lukken, met zijn allen 

moeten we daaraan werken. Een toffe zondag hebben we daar gehad, met collega 

imkers, familieleden die langs komen, vrienden en bekenden die de tijd en moeite 

namen eens een stapje naar de markt te doen.  

Maar voor mij blijft het mooiste beeld, de verbazing op het gezicht van een kind dat 

met open mond de wondere wereld van de bijen van dichtbij mag ontdekken. 

 

de secretaris 
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Verslag van de Lentemarkt  
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Foto’s van de Lentemarkt. 
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Zoals in het begin van het jaar voorzien was en gemeld op de lentevergadering 

vierden we op 20 april jongstleden ons honderd jaar bestaan van bijen houden in het 

land van Waas. 

Die hebben we ondertussen achter de rug, het was een mooie viering, met de 

gastspreker die enorm enthousiast zijn passie met ons kwam delen, duidelijke uitleg, 

mooie beelden, kortom, tuinen om van te genieten. 

Het werk dat het bestuur hierin heeft gestoken, om ons een fijne namiddag en avond 

te bezorgen heeft zijn vruchten afgeworpen, hoewel ik hoor dat er hier en daar wel 

opmerkingen zijn, maar als ik de wijze woorden van één van de bestuursleden mag 

geloven, “als je voor 80 procent van de leden mooi werk levert, dan ben je geslaagd 

in je opzet”. Een welgemeende pluim voor Willy en Jos, voor de vele uren die ze in de 

viering hebben gestoken, het voorstellen en aanbrengen van de sprekers, het eren 

van de jubilarissen, de uitreiking van de diploma’s aan de toch wel vele cursisten die 

zich jaar na jaar opnieuw inschrijven. Hier hopen we op toch wat enig loyaliteit ten 

overstaande van onze bond. De tijd en energie die lesgevers en organisatoren hier 

insteken is niet te omvatten. Ook naar oud leden toe, die om hun eigen redenen 

gestopt zijn of niet meer bij ons zijn aangesloten, zij waren meer dan welkom op 

onze viering. Blij hun nog een gezien en gesproken te hebben. Hierbij wenst de Wase 

imkerbond de stad St-Niklaas te danken voor de ontvangst op het stadhuis, het 

meebeleven van de viering, en de afsluitende receptie. Voor de leden – en het waren 

er een heel pak- die zich hadden ingeschreven voor de feestmaaltijd hoop ik dat dit 

een fijne herinnering was. Een avond met collega imker, een nieuwe vriendschap, 

een nieuwe samenwerking, … kortom een geslaagd einde van een memorabele dag, 

die we spijtig genoeg maar één keer mogen beleven. Want bij de volgende editie 

wanneer we er nog eens 100 jaar bijtellen, zullen wij er niet meer bij zijn. Ik hoop 

van harte dat die kans wel gegund zal worden, niet voor ons maar voor zij die ons 

opvolgen. Weet wel dat dit niet gaat zonder slag of stoot, dat voor zulke zaken 

telkens weer hard gewerkt moet worden, en dit als laatste woord, enkel maar kan 

bestaan door fijne leden en een goed bestuur.  

Nog een welgemeende groet,  

de secretaris  

 

 9 

Verslag feestelijkheden 100 jaar Wase Imkers 
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Ter uitzonderlijke titel brachten we een wijziging in het programma op verzoek van 
de spreker die wou inspelen op de brandende actualiteit van de problematiek van de 
neonicotinoïden en het tweejarig verbod binnen de EU dat ondanks hevig protest 
van de industrie toch werd ingesteld. Willy Devriese heeft zich de afgelopen 3 jaar 
verdiept in de problematiek van het verdwijnen van de bij en bij de veelgemelde 
oorzaken hiervan : de neonicotinoïden. Ondanks de lage opkomst kregen de 
aanwezigen duidelijke inzichten.  
 
De spreker is er van overtuigd dat de bijensterfte maar het topje van de 
spreekwoordelijke ijsberg is. Het ongebreidelde gebruik van de nieuwe generatie 
insecticiden heeft meer gevolgen voor de natuur en mogelijk ook voor de mens, dan 
tot op heden werd vermoed. Dus wordt het ook stilaan tijd om diegene die met de 
natuur bezig zijn verder te informeren. 
Wat we van Willy leerden is dat onze imkers te vroeg gejuicht hebben met het EU-
verbod. De verkoop mag immers nog tot eind dit jaar plaatsvinden en nadien mogen 
de voorraden van deze generatie insecticiden nog opgebruikt worden bij de boer. 
Het hoeft geen betoog dat vandaag de fabrieken bij de producenten op volle toeren 
draaien om voor het einde van het jaar alles bij de boer te plaatsen. Ook de 
toepassingen voor het verbod zijn te beperkt. Deze nieuwe generatie hebben als 
kenmerk dat ze tot 7.000 keer meer giftig zijn dan DDT en een belangrijk nadeel 
hebben dat ze niet afbreekbaar zijn in water. Jarenlang kunnen deze nieuwe 
generatie insecticiden als een verborgen begiftiger in het milieu achterblijven. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat eind april Natuur- verenigingen angstvallig wezen op 
het verdwijnen van akkervogels. Het is onze taak beste imkers om de consumenten 
weerom te wijzen op wat ze kopen als verdelgingsmiddelen. Met ronkende namen 
zoals Amigo, Confidor, Gaucho, Provado, Gardiflor, Premise, Admise weren we best 
ook zelf deze producten in ons eigen gamma verdelgingsproducten. 
 
Nogmaals een oproep om meer aanwezigheid op onze ledenvergaderingen. Uw 

bestuur doet moeite om interessante sprekers uit te nodigen. Indien de opkomst 

bedroevend laag blijft kunnen we deze sprekers niet meer tot in Sint-Niklaas krijgen. 

Moeten we overgaan tot andere formules (op zondagvoormiddag, op een andere 

locatie, zijn er teveel vergaderingen, is er een parkeerprobleem, wat met de 

onderwerpen …) laat het ons gerust weten per mail of telefoon !! We zullen hiermee 

in de toekomst rekening houden.  

Smet Geert 
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Neonicotinoïden door Willy Devriese   
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Vorig jaar zag ik het licht bij een grote koninginnenkweker. De man had in zijn tuin 
talloze MINI-plusbakjes staan met zijn teeltmoeren erop. Mijn eerste vraag was : en 
wat doet je nu met die kleine bakjes. Antwoord: overwinteren. Kon het eerst nog 
niet geloven, maar toch kon ik mijn vader overtuigen een test te doen om een volkje 
te overwinteren op dergelijke ‘geïsoleerde’ bakjes. We kozen twee erg mooie, grote 
koninginnen waar we zo laat op het seizoen amper iets met konden aanvangen 
wegens ‘overschot’. Twee pollepeltjes bijen erbij  zijn we de test midden juli vorig 
jaar aangevat. Onze bijtjes hadden nog erg weinig stuifmeel en nectar te halen, maar 
konden hun brandstof nog halen op een plekje mosterdzaad tegen begin september 
en de vele plastic zakjes suikerwater. We zagen al snel dat beide bakjes aan het 
uitgroeien waren tot  sterke volkjes. Hierdoor plaatsten we een tweede bakje erbij. 
Conclusie na de winter: ze zijn overleefd! Joepie en tegen midden mei zelfs klaar 
voor op een grote kast geplaatst te worden. Toen liep het hier en daar wel mis. Hoe 
plaats je de ramen van zo een Mini-plus op een Langstroth. Onze handige Harry (mijn 
vader) knutselde ‘speciale ramen’ ineen waardoor deze gemakkelijk konden 
overgehangen worden. Niettemin lukte dit niet erg goed (bijen bouwen immers alles 
vol). Ramen ‘plakten’ aan elkaar en dit leidde zelfs tot de ongewilde liquidatie van de 
koningin. Andere manier : de grote kast werd erboven geplaatst vol met was 
wafels en met als enige tussenschot een plank waarin de grootte van een mini-
pluskastje werd gezaagd. Onderaan bleven de mini-plusjes staan. Raar zicht, maar dit 
verliep heel wat beter. De bijen bouwden naarstig hun bak waswafels uit en de 
koningin kwam al snel naar boven om te leggen. De evolutie ging als lichtsnelheid, 
want op schrijfdatum 9 juni, hing de dochter van de geknipte, oorspronkelijke 
koningin al vier dagen eerder op circa 4 meter hoog in een mooie zwerm te blinken. 
Uw schrijver liet zijn jongensgevoel nog eens gelden en klom de boom in en zaagde 
de tak haastig door uit vrees dat de zwerm andere horizonten zou opzoeken. Mijn 
oorspronkelijke koningin ben ik dus kwijtgespeeld in het gras (snif, snif), maar 
ondertussen staan er talloze opvolgers klaar. We hebben gezworen dat geen enkele 
queen nog de gewisse dood tegemoet zou gaan. Alleen vraag ik me af of ik niet te 
kwistig ben omgesprongen met het behouden van al mijn queens in die talloze 
bakjes… 
 Geert Smet   
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Koninginnen, ons dierbaarste bezit. 
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Heel wat dieren kennen de geneeskrachtige werking van planten. Als we kwetsbare 
dieren willen beschermen, moeten we ook hun apotheek kennen. Het typische beeld 
van dieren die zichzelf behandelen is dat van apen, zoals chimpansees en bavianen 
die specifieke kruiden uitzoeken om van hun kwaaltjes af te komen. Weten welke 
planten tegen welke ziektes helpen, vraagt heel wat cognitieve vaardigheden, zoals 
observeren, selecteren en leren. Maar er duiken steeds meer voorbeelden op van 
diersoorten met weinig herseninhoud die aangeboren medicinale vaardigheden 
bezitten. Fruitvliegen doperen zichzelf bijvoorbeeld met giftige hoeveelheden 
alcohol om parasitaire wespen af te houden. De vrouwtjes verhuizen om dezelfde 
reden ook hun larven naar rottend fruit dat grote hoeveelheden ethanol bevat. 
Monarchvlinders kunnen zichzelf niet tegen levensbedreigende parasieten 
beschermen, maar vrouwtjes die al besmet zijn, besparen hun kroost een dodelijke 
erfenis door hun eitjes op bladeren van giftige zijdeplanten te leggen. Houtmieren en 
bijen desinfecteren dan weer hun kolonie door schimmelwerende en antibacteriële 
hars- wat wij kennen onder de naam propolis - in het nest te verwerken.  
Amerikaanse biologen schrijven in Science dat zelfmedicatie de evolutie van heel wat 
diersoorten heeft beïnvloed. Deze soorten verloren mogelijk ingebouwde 
immuunreacties die ze dankzij de aanwezigheid van medicinale planten in hun 
omgeving niet langer nodig hadden. Bijen hebben tegen heel wat parasieten 
bijvoorbeeld geen eigen verdediging, maar brengen daarvoor propolis in hun nest. 
Het kleverige hars dient in de eerste plaats om tochtgaten te dichten, maar wanneer 
de kolonie door een schadelijke bacterie of schimmel bedreigd wordt, voeren de 
bijen gemiddeld 45 procent meer propolis aan. Amerikaanse imkers - volgens 
bijenonderzoeker Dirk De Graaf van de Universiteit Gent gebeurt de praktijk niet in 
België - houden echter niet van het kleverige goedje dat bijenkasten letterlijk dicht 
kan kleven, en selecteren kolonies die minder hars in de kasten afzetten. De 
onderzoekers linken daarom het vaker voorkomen van parasieten en ziektes onder 
bijen aan deze selectiepraktijken. Willen we kwetsbare soorten als de honingbij 
beschermen, dan moeten we ook hun apotheek intact houden, besluiten de 
onderzoekers. - KV  
BRON: Emory University, VS   Voor u gelezen en bewerkt door WiDe 

12 
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Vertaling van een Engelse tekst uit een nieuw rapport van het Ministerie van 
Landbouw in de VS 
De verdwijnziekte krijgt minder aandacht (gewenning) in de pers, maar de risico’s  
voor de commerciële imkerij in de VS zijn groot. De bijenkolonies in de VS blijven 
dalen als gevolg van CCD (colony collapse Disorder) of de ‘verdwijnziekte’. Het is 
alvast uitgesloten dat aan de basis van de verdwijnziekte één bepaalde reden kan 
aangehaald worden. Onderzoekers wijzen wel telkens op een waaier van oorzaken. 
De voornaamste redenen die terugkomen zijn parasieten, een kwalitatief 
ontoereikend voedselaanbod, virussen, extreme droogte, toenemende 
milieuverontreiniging, monoculturen, … De verdwijnziekte heeft  in de VS sinds 2006 
een zware impact. Sindsdien verdween ieder jaar minstens een kwart van de 2,4 
mln. bijenvolkeren in de VS.  Er is vandaag geen enkele indicatie dat deze 
sterftegraad zou verminderen, integendeel. In het afgelopen winterseizoen zou 
31,1% van alle bijenvolkeren het loodje gelegd hebben. Sinds 2006 kostte dit de 
commerciële imkerij in de VS al circa 2 mrd. USD. 70% van de professionele imkers 
melden verliezen die ze onmogelijk kunnen compenseren en gaan failliet. 
Traditioneel kan zo een firma een verlies van 15% per winter ‘verdragen’. Hoe 
minder imkers er overblijven hoe duurder de prijzen voor bestuiving van gewassen. 
Dit zou op termijn wel eens kunnen leiden tot een opwaartse druk op de 
voedselprijzen. Hoe minder bijen, hoe duurder het in de toekomst voor de 
consument zal worden om groenten en fruit in de winkel te kopen. In de VS zijn ze er 
gerust op dat de honingbij op termijn wel een manier zal vinden om te overleven, 
maar de ‘commerciële’ imkerij en de bijhorende bestuiving komt in gevaar. 
 
De consumenten zullen het verdwijnen van de bij voelen in hun portemonnee.  
De nieuwe film over de honingbij ‘More than Honey’ speelt in op de tegenstelling 
van de grote, commerciële imkerij en de lokale imker zoals wij. Niettemin toont de 
film dat er in Australië een aantal onderzoekers naarstig bezig zijn om oplossingen 
voor onze honingbij te bedenken. Ondertussen blijft het behelpen met de middelen 
die we vandaag hebben. Afspraak voor het bekijken van de film en een discussie 
rond het onderwerp in het voorjaar van 2014 in Temse   
Geert Smet   
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Onlangs las ik in een Engelstalige kwaliteitskrant een interessant artikel over de 
opkomst van genetisch gemanipuleerde gewassen waar wij hier in Europa gelukkig 
nog gespaard blijven. Sinds enkele jaren gebruiken de Amerikaanse boeren 
gewassen die zo genetisch gemanipuleerd zijn dat de plant zelf bestrijdingsmiddelen 
ontwikkelt waardoor hun plagen tot het verleden behoren. Over de plas werden 
dergelijke gewassen - onschadelijk voor de mens - goedgekeurd voor consumptie 
voor dieren en mensen. Het zaad werd een enorm succes. Vandaag is circa 2/3 van 
de maïs die boeren in de VS aanplanten genetisch gemanipuleerd om deze diertjes 
te bestrijden “van binnenuit”. Een positief gevolg was dat door het gebruik van 
GGO’s boeren geen vloeibare pesticides en insecticiden meer nodig hadden. Het 
gebruik van chemicaliën in de akkerbouw in de VS werd serieus ingedamd. Joepie?  
Niettemin zat moeder natuur ook niet stil. Na enkele jaren bleken er toch 
superwormen en superonkruiden zich te ontwikkelen die bestand waren tegen de 
stoffen die de planten in zich droegen. Monsanto beet  hierbij serieus in het zand, 
want de superonkruiden waren ook bestand tegen hun ‘Round-up’ of andere 
pesticides omdat deze zaden op deze basis waren ontwikkeld.  Vandaag denkt 
ongeveer de helft van de boeren in de VS sterk na over het gebruik van zowel GGO’s 
die van binnenuit bestrijden als vloeibare pesticides bij de start van een 
plantseizoen. Vorig jaar kon de omzet van insecticiden specifiek voor de wormpjes 
bij maïsteelt al ruim verdubbelen bij Syngenta. Bij andere spelers groeide de omzet 
eveneens met dubbele cijfers. Dit toont aan dat boeren terug meer chemicaliën 
gebruiken en zo meer gif in de natuur (via grondwater) pompen.  Monsanto is 
naarstig aan het testen met nieuwe varianten zaad die ‘zogezegd’ wel de nodige 
effectiviteit in zich verhullen. Niettemin achten wetenschappers de kans groot dat er 
zich tegen deze bestanddelen opnieuw ‘supermannen’ ontwikkelen. Een voorbode 
voor meer gebruik van chemicaliën?  
 
 
Geert Smet  
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Gezichtsherkenning ontwikkelde zich onafhankelijk bij verschillende diersoorten en 
is dus duidelijk geen monopolie van de mens. 
Het brein van de papierwesp Polistes fuscatus is ruim een miljoen keer kleiner dan 
het onze. Toch zijn de diertjes net als wij in staat de gezichten van hun soortgenoten 
te herkennen. Toegegeven bij deze soort zijn er geen twee gezichten gelijk. 
Wetenschappers plaatsten de wespen in een T-vormige doolhof waarvan de vloer 
onder elektrische spanning kan worden gezet. Bij verschillende herhalingen van het 
experiment bleef telkens - willekeurig - één arm van de T een 'veilige' zone. In de 
veilige en onveilige arm werden telkens dezelfde afbeeldingen geplaatst, zodat de 
wespen konden leren welke arm ze moesten kiezen. Werden daarvoor twee 
wespengezichten gebruikt, dan hadden de dieren dat sneller door dan wanneer 
bijvoorbeeld beelden van rupsen of zwart-witpatronen te zien waren.  
Polistes fuscatus leeft in kolonies met verschillende koninginnen en een strikte 
hiërarchie. Soortgenoten herkennen is cruciaal voor de sociale orde. De 
wetenschappers herhaalden het experiment ook met de papierwesp P. Metricus, die 
in minder complexe groepen leeft en minder herkenbare patronen op de kop heeft. 
Zoals verwacht vonden zij met behulp van gezichten niet de juiste weg, maar wel 
met andere afbeeldingen.  
'Uit eerder onderzoek bleek al dat niet alleen wij, maar ook andere primaten 
gezichten kunnen herkennen', zegt onderzoeker Michael Sheehan. 'Dat ook wespen 
ertoe in staat zijn, betekent dat de eigenschap zich in de loop van de evolutie 
verschillende keren onafhankelijk heeft ontwikkeld. De gemeenschappelijke 
voorouder van primaten en wespen had immers noch ogen, noch hersenen en kon 
dus zeker geen gezichten herkennen. 
 
BRON: University of Michigan, VS  Voor u gelezen en bewerkt door WiDe 
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Wespen hebben een geheugen en herkennen gezichten. 
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Foto:Gezichtherkenning wespen.  
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In navolging van het succes  van vorig jaar laten we jullie de mogelijkheid om de tuin 
te verfraaien op initiatief van KOIV en Roger De Vos:  
 
Vorig jaar was de aankoop via de KOIV en Roger De Vos van de krokusbollen (65.000 
voor heel Oost-Vlaanderen) een succes !  
Dit jaar gaat Roger voor de blauwe anemonen.  
Zijn verhaal: Bij mijn observatie viel mij wel duidelijk op dat de blauwe 
anemonen(Anemone Blanda ) die reeds begin maart bloeien tot eind april wel heel 
wat bijenbezoek kregen en de polletjes waren duidelijk aan hun pootjes zichtbaar. 
 
Anemonen kunnen zowat overal geplant worden, in het gras ,onder bomen of 
struiken en zijn ook zeer goed voor verwildering. De hoogte is +/- 10 cm . 
Eind mei verdwijnt het blad, om volgend voorjaar terug boven te komen 
 
We hebben via een aanbod per mail voor de Wase Imkersbond 8.000 gele krokussen 
en 10.000 blauwe anemonen besteld in 2013. 
  
Voor de mensen zonder internet of waar we het mailadres niet van hebben: we 
reserveerden nog een voorraad van 1.000 blauwe anemonen. Dit enkel te bestellen 
via telefoon (je mag rekenen op 2 EUR voor 100 bollen anemonen)   
 
Bel me: 0496 59 14 38. Levering in het najaar.  
 
Indien u beschikt over een email-adres: laat het a.u.b. weten !! aan 
admin@waseimkersbond.be of 
smetgeert@gmail.com  
Zo wordt u tijdig op de hoogte gebracht van onze activiteiten en acties. 
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In de vorige Waasse Biekes is er wel het een en ander te doen geweest rond de, 
ondertussen goed verlopen en geslaagde, Honderdjarige Viering van Bijenhouders in 
het Land van Waas. Maar we zouden onze voorgangers in het bijenhouden te kort 
doen indien we het strikt met die honderd jaar zouden houden. In de jaren 1890 
bestond er in Vrasene al een goed geleide bond. En ook die organiseerde toen een 
bijentijdschrift. Spijtig genoeg verdween de bond en het tijdschrift nog voor de 
eeuwwisseling. Het Maandblad van de Vlaemsche Bieënbond ontstond rond die 
periode en bleef bestaan tot op heden. Het is ons huidig maandblad dat op gezette 
tijden in onze brievenbus valt. Trouwens onze oprechte dank aan de opeenvolgende 
eindredacteurs.  Maar ook ons eigen infoblaadje willen we eens in de schijnwerpers 
plaatsen. Alles begon einde van de jaren zeventig. Ondanks veel tegenkantingen van 
de oude rakkers in het bestuur van de WIB – die stilaan vervangen werden door 
jonge bedrijvige imkers - kwam dan toch het eerste nummer op 1 januari 1981. Men 
voorspelde toen dat dit wel spoedig zou verdwijnen. Maar je houdt nu nummerke 
156 in handen. En ook dank zij de huidige redactieploeg met aan het hoofd, die man, 
die ook tegelijk verantwoordelijk is voor het goed gezond financieel  WIB beleid . 
Toen werd HWB nog gestencild, formaat DIN A4 en wel op de ‘stencilmachine’ van 
de Stad Sint-Niklaas. De titels werden in mooi handschrift aangebracht. Gezien de 
grote oplage stapte men al vlug over naar fotokopies . En veranderde naar grootte 
DIN A5. De afmetingen die nu nog geldig zijn voor HWB. Dank zij een oud-bestuurslid 
kon men na enkele jaren gebruik maken van de drukpersen, type OFFSET.  Deze 
machine was eigendom en stond in het schooltje in de Eeckbergstraat te Sint-Gillis-
Waas. Gezien het drukwerk van de school, natuurlijk en vanzelfsprekend, steeds 
voorrang kreeg op de druk van HWB werd uitgekeken naar een andere oplossing. Die 
vond men in een kopieercentrum in de Veldstraat Sint-Niklaas. Deze zouden HWB 
blijven afdrukken tot voor enkele jaren de eigenaar op een welverdiende rust 
vertrok. En toen gingen we op zoek naar een andere evenwaardig kopieercentrum. 
Dat we vonden in de Lamstraat. Het vorige en het huidige nummer konden we 
beroep doen op ons medebestuurslid Guido die via het bedrijf (Arcelor-Mittal) ons 
een mooi drukwerkje met foto’s bezorgde. Hoofdredacteuren wisselden elkaar ook 
af. De eerste en mede-stichter van HWB was mijn goede vriend van weleer Theo 
Fischer. Na een achttal jaren hield hij het voor bekeken en kreeg ondergetekende, 
die ook medestichter was de titel eindverantwoordelijke opgespeld. Sinds 2004 
zwaait de huidige penningmeester van de WIB de scepter als hoofdredacteur.. Ik wil 
nog enkele wijze woorden van de Heilige Serafia meegeven aan de geachte lezer : 
Een boerenhof kan niet bewerkt worden zonder een paar goede trekdieren. 
 Hiermee eindigt het 136ste Dagboek naar goede gewoonte met: 

ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

DOMUS APIS   
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Bestuur van de Wase Imkersbond 
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BESTUUR WIB 

Mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 
 
Tel : 03/ 230 26 38  

Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis 
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 477 76 87 58 

  

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24 
9120 Vrasene 
Vice Voorzitter 

 

Mail: fons.wuytack@telenet.be 
 
Tel: 03/ 775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30 
2070 Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

Mail: secretariaat.wib@hotmail.com 
 
Tel:  03/ 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 
9120 Beveren Waas 
Verantw. Bijenstand Hof Ter Saksen, Afgev. 
WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid KOIV 

Mail: Willy.devriese1@gmail.com 
 
Tel:  03/ 775 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56 
2600 Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

 
Nicque Marc, Iepenstraat 92 
9100 Sint Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2

de
 verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 
Voordrachten en cursussen 

Mail: marc.nicque@telenet.be 
 
Tel:  03/ 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18 
9160 Eksaarde 
Bestuurslid, Verantw. Bijenflora, Microscopisch 
onderzoek bijen 

Mail: guido.vandeputte@telenet.be 
 
Tel : 09/ 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19 
9111 Belsele 
Afgev. Stramin. Webmaster WIB, 
Hoofdredacteur HWB, Penningmeester WIB 

Mail : admin@waseimkerbond.be 
 
Tel:  03/ 772 37 16 

Smet Geert, Droogveldstraat 201 
2880 Mariekerke (Bornem) 

Mail: smetgeert@gmail.com 
Tel: 0496 59 14 38 

mailto:christina.dejongh@lid.kviv.be
mailto:fons.wuytack@telenet.be
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
mailto:marc.nicque@telenet.be
mailto:guido.vandeputte@telenet.be
mailto:admin@waseimkerbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
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Agenda   WIB 2013   juli – augustus - september 

Huize Steenstraete om 20.00u stipt 

 

Juli, Augustus: geen ledenvergaderingen 

Ma.12 aug. 2013: jongeren tussen 9 en 14 jaar worden uitgenodigd door de WIB 

en worden door kenners van de bijenwereld wegwijs gemaakt in het 

leven/werken van de bij, en dit in i.s.m. met jeugdwerking Zwijndrecht.   

September:  zo 15  Oude ambachten- ―korfvlechten en  kaarsen maken ― initiatie 

op Hof ter Saksen. 

Oktober 10: Herfstvergadering in Huize Steenstraete en verkiezing Bestuur 

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 15
de

  van januari, april, juli, en oktober. 

 

Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

op het redactieadres toekomen 

 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981 
 


