
Het Waasse Bieke

Driemaandelijks tijdschrift - 40ste jaargang  - april, mei, juni 2020  - editie 183

V.u. en afzender Smet Geert, Droogveldstraat 201, 2880 Mariekerke

Afgiftekantoor 9100 St-Niklaas 1 P802138

Wase Imkersbond



Vergaderzaal
Gebroeders Van Raemdonckkring

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas

Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet kenbaar hebben gemaakt aan 
de WIB vragen wij dringend dit te doen voor een snelle communicatie indien nodig. 

Stuur een mail naar admin@waseimkersbond.be of smetgeert@gmail.com

Agenda april, mei, juni 2020
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De titel mag dan wel raar klinken, de feiten zijn er wel namelijk mijn bijenbestand 
gereduceerd van 15 volken naar 5 nog degelijke volken. Hier volgt een resumé van de 
evolutie van mijn bijenbestand in 2019 tot nu.

We hadden een mooie lente en een schitterende zomer met een grote honingoogst als 
resultaat en een uitbreiding van mijn bijenbestand. Van zes goede volken bij uitwintering 
in 2019 naar 16 volken begin juli 2019. De reden daarvan was een serie afleggers op de 
koolzaadstand en thuis die allemaal zeer goed ontwikkelden met jonge koninginnen. Ik 
dacht er zelfs aan om na de winter enkele volken te koop aan te bieden omdat voor mij 8 
volken uitwinteren voldoende is.

In het bijenseizoen werd op elke kast 2 x darrenbroed gesneden om de varroa af te remmen, 
zonder dat er veel varroa te zien was in het darrenbroed. Begin juli werd de laatste keer 
geslingerd, zowel van de linde als van de zomerdracht, want de echte dracht was sinds 
eind juni voor mij afgelopen. Ondertussen zaten de koninginnen van de productievolken al 
opgesloten op een half hoogsel om na 3 weken die hoogsels te verplaatsen met intussen 
het grootste deel van de varroa opgesloten in het broed. (zie methode M.N.) Negen 
halfhoogsels zonder de koningin maar met opzittende bijen werden afgezonderd op 2 
stapels van 4 en 5 hoogsels. De broedloze productievolken met gedeeltelijk nieuwe Q en 
afleggers werden half juli behandeld met mierenzuur verdamping en er viel daaruit geen 
noemenswaardig aantal mijten. Gerustgesteld verdeelde ik de kasten over 2 standen , 2 
standplaatsen thuis en een op 1.5 km daarvan samen met de 2 stapels hoogsels. Die 2 
stapels hoogsels werden 2x zwaar behandeld met mierenzuur met tussentijd van 2 weken 
met de bedoeling om zeker al de varroa te doden en  voor de rest kon er van komen wat 
het wilde. Half augustus met reeds 3/4 van de wintervoeding in de kasten vertrokken we 
op fietsreis. Net voor de reis deed ik thuis nog een snelle check met een stootbehandeling 
met mierenzuur met een enkele mijt als resultaat.

Gerust weg dus zorgeloos fietsen van Nice naar Genova, Milaan, Bergamo, Trento naar 
Udine en via Slovenie en een deel van Croatie tot in Zadar en  vandaar met de ferry naar 
Ancona en Montecarotto op bezoek bij familie aldaar. Een maand weg van huis en daarna 
veel inhaalwerk in de tuin om eind september de tijd te vinden om de bijen opnieuw na te 
zien en eventueel resterend voedsel te geven. Daarbij werd een late aflegger opgeruimd 
wegens te zwakke Q. We kwamen daarbij nog op 15 ingewinterde volken waarvan 3 
zesramers.

Eigen schuld, dikke bult?
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Eigen schuld, dikke bult?

Groetjes, Guido.

Bij een stootcontrole begin oktober werd tot mijn verbazing toch redelijk wat varroa 
vastgesteld op 2 kasten thuis. Verrast daardoor heb ik diezelfde week alle kasten behandeld
met mijn resterende hiveclean en met oxaalzuur alhoewel dat het niet effectief is in het 
broed. Mijn 2de standplaats (2 volken + de 2 stapels hoogsels) was weliswaar vrijwel 
zonder noemenswaardige mijtenval. Die  behandeling gaf bij meerdere kasten, nog steeds 
met broed, een argwanend resultaat. Ondertussen waren thuis 2 volken te zwak geworden 
en ontstond daarop roverij en werden die samengevoegd en verplaatst naar de 2de stand.

Thuis had ik het idee opgevat om dit jaar te starten met behandeling door roofmijten en 
daarvoor dienden de 3 afleggers die in mijn bos opgesteld waren. Ik moest deze winter 
veel bomen ruimen in mijn bos door aantasting van de letterzetter en ook omdat er vele 
te dicht stonden en te hoog opgeschoten waren en daardoor een gevaar vormden bij 
stormweer. Een ander deel van de bomen werd “gekandelaard” om terug een brede kruin 
te vormen.
De ganse winter door was er veel lawaai en gestamp van zagen, klieven en hakselen van 
het kleinhout.

Finaal resultaat begin februari was dat er nog 1 leefbaar volkje over was in mijn bos. 
Mogelijks door de voordurende storing. Bij de oxaalzuurbehandeling thuis eind november 
stelde ik reeds een 3-tal zeer zwakke volken vast van de 7 productievolken. Begin februari 
bleven 2 goeie en 2 flauwe en 3 lege kasten over. De 2 flauwe zijn samengevoegd met de 
goeie waardoor ik finaal nog 2 van 7 overhoud. Op mijn 2de stand was er in december 
schade door muizen aan een kast , waarop ik de vlieggaten van de andere vernauwd heb. 
Niet zorgzaam genoeg , want bij 1 kast was dit te nauw geworden en zaten de bijen 
gedurende 3 maanden opgesloten, gevolg is een pak dode bijen op de bodem.

Enkele weken terug verneem ik van een imker die op pakweg 1km in vogelvlucht van mij 
vandaan woont dat begin november er 9 van de 10 kasten al dood waren door CCD. Ik heb 
dan even in mijn haar gekrabd en gedacht: wat heeft mijn verwijdering van broed met 80% 
van de mijten en behandeling van de broedloze volken in juli opgebracht? Had ik maar een 
grondige behandeling gedaan van zodra ik uit verlof kwam. Had ik maar muizenroosters 
geplaatst na de zomer op de 2de stand. Vele had ik maar´s met alle gevolgen vandien. Laat 
het een les zijn voor mij en alle andere imkers die dit lezen. Dit jaar doen we beter !!!!
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Foto’s geven intiem kijkje in het leven van wilde bijen.

Fotograaf Ingo Arndt lokte een nest wilde bijen naar zijn tuin. Met spectaculair resultaat, 
want voor het eerst werd vastgelegd hoe de insecten zichzelf verdedigen.

De honingbijen hadden zich amper genesteld of ze werden al aangevallen. De dreiging 
kwam niet van varroamijten, pesticiden, de zogeheten bijenverdwijnziekte of een van de 
vele andere gevaren waarmee honingbijenpopulaties tegenwoordig over de hele wereld 
hebben te kampen. Nee, het waren de hoornaars: gigantische, roodogige wespen, veel 
groter dan de pluizige bijtjes. Hun aanvallen waren kort maar krachtig. Ze grepen de bijen 
uit de lucht, vlogen er met hun slachtoffers vandoor en gaven ze in stukjes te eten aan hun 
gulzige larven. In een-op-eenconfrontaties is een honingbij geen partij voor een hoornaar. 
Hoornaars kunnen vier centimeter lang worden. Ze hebben krachtige kaken waarmee ze 
kleine insecten aan stukken kunnen scheuren. De honingbijen komen aan bij hun nest: 
een boomholte die door een zwarte specht is gemaakt en daarna verlaten. Fotograaf Ingo 
Arndt mocht het nest gebruiken voor zijn unieke project.

Gedurende die eerste paar dagen van het beleg leken de honingbijen dan ook kansloos 
tegen de hoornaaraanvallen. ‘Ik dacht: als dit zo doorgaat, doden ze mijn hele kolonie,’ zegt 
fotograaf Ingo Arndt, die de honingbijenkolonie had ondergebracht in zijn tuin in Langen, 
in de Duitse deelstaat Hessen.

Maar naarmate de week vorderde, begonnen de bijen terrein te winnen. Ze zwermden 
samen bij de ingang van het nest, zodat ze een levend tapijt van bewakers creëerden. 
Zodra er een hoornaar te dichtbij kwam, werd hij direct door een paar verdedigers 
besprongen. In een mum van tijd klommen er vervolgens nog meer honingbijen bovenop 
om de hoornaar in bedwang te houden. 

Deze foto’s van een natuurlijk honingbijennest geven inzicht in de manier waarop de bijen in 
het wild leven. Hier bouwen ze uit was een nieuwe raat, terwijl andere bijen binnenvliegen 
met nectar. In tegenstelling tot mieren, die elk zijn belast met een gespecialiseerde taak, 
kunnen werkbijen alle nestonderhoudende taken verrichten.

Maar in deze bijenbal gebeurde iets wat nog spectaculairder was. Honingbijen kunnen 
hun vliegspieren zo snel laten trillen dat hun borststuk of middensegment warmte gaat 
uitstralen. Wanneer twaalf of meer bijen tegelijkertijd hun toerental opvoeren, verhoogt 
dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk. De hoornaars werden levend gekookt.
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Foto’s geven intiem kijkje in het leven van wilde bijen.

Groetjes, Het bestuur

‘Heel ingenieus,’ zegt Jürgen Tautz, een recentelijk gepensioneerde bioloog die ongeveer 
25 jaar lang onderzoek deed naar honingbijen aan de Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg. Deze ‘warmteval’ is een krachtig wapen, maar kan ook slachtoffers maken in de 
eigen gelederen. Soms komen de bijen in het binnenste van de bal samen met de hoornaar 
om; ze offeren zich op voor de verdediging van de kolonie. 

En dit is nog maar één facet van het honingbijengedrag dat Ingo Arndt de afgelopen twee 
jaar ongekend gedetailleerd heeft vastgelegd. Arndt fotografeert al dertig jaar dieren in het 
wild, maar omdat hij geen insectenexpert is, zocht hij samenwerking met bioloog Tautz. 

Bijen beschermen hun nest tegen roofzuchtige hoornaars. Ze tillen hun voorpoten op 
en sperren hun kaken open. Een hoornaar die in de buurt komt, wordt aangevallen en 
besprongen. Vervolgens laten de bijen hun vliegspieren razendsnel trillen om warmte te 
genereren. De lichaamstemperatuur van de hoornaar stijgt totdat hij bezwijkt door de 
hitte. 

Het bijen-versus-hoornaargedrag is eerder vastgesteld bij verwante soorten in Azië, en 
is ook waargenomen door honingbijenhouders in Israël en Egypte, maar nog niemand 
had het insectenduel zo vastgelegd als Arndt. ‘Het is de beste foto hiervan die ik ooit heb 
gezien,’ zegt Thomas D. Seeley van de Cornell University, die al een halve eeuw gedrag en 
sociale interacties van honingbijen bestudeert.

Na die eerste paar gevechten, vertelt Arndt, zag hij vaak wel tien keer per dag confrontaties 
tussen hoornaars en honingbijen. Als een honingbijenkolonie zwak is, kunnen hoornaars 
haar vernietigen, maar voorlopig woedt in de tuin van Arndt een ware uitputtingsslag 
tussen de twee insectensoorten. 

Dit is het eerste verhaal van Jason Bittel voor National Geographic. Ingo Arndt maakte 
samen met Jürgen Tautz het onlangs verschenen boek Honigbienen – geheimnisvolle 
Waldbewohner. 
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Groetjes, het bestuur

Coronavirus & de imkerij

Het Coronavirus schudt de wereld door elkaar, ook de imkerij ontsnapt er niet aan. Enkele 
zaken op een rijtje.

1. De WIB organiseert dit jaar geen verplaatsingen of contacten met koolzaadboeren of 
fruitboeren. Spijtig genoeg valt dit met een verplaatsingsverbod niet te organiseren. Het 
staat onze imkers wel vrij om zelf contacten te leggen. Er circuleren momenteel op internet 
diverse vragen.

2. Alle activiteiten van de WIB tot en met juni worden opgeschort.

3. Nieuwe richtlijnen van / voor imkers in tijd van Corona

Alles is mogelijk in het kader van de werkzaamheden aan de bijen maar u moet dan wel uw 
registratie van FAVV in orde brengen en u mag geen ziektesymptomen vertonen.

http://libvzw.be/ben-je-een-geregistreerd-imker/ 

Hoe vindt u de nummer terug? 

https://www.foodweb.be/Operator/Public/SearchOperator.aspx 

    Postcode + straatnaam
    FAVV-code: start met 9.++
  
5. Het Waasse Bieke: zal u in april digitaal toegestuurd worden. De drukkerij is momenteel 
dicht.
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Verslag wafelenbak 2.0 

Wafels worden veel op kermissen gegeten, met name in Zuid-Nederland en in België, 
vooral de Luikse wafels; deze worden warm gegeten. Populair in tearooms zijn de 
Brusselse wafels, met een flinke dot slagroom, of met confituur/jam of suiker. Er bestaan 
ook zachtere wafels, die warm of koud gegeten kunnen worden. Wafels zijn een onmisbaar 
onderdeel van de Brabantse en Bergse koffietafel.

Zoals je weet bestaan er wafels in alle vormen en kleuren, maar de wafels die ons als imker 
het meest interesseren, zijn uiteraard de waswafels.

Er zijn verschillende manieren om waswafels te maken:
• walsen:

• gewalste wafels krullen om, want deze zijn meestal dunner en daardoor flexibeler     
en gemakkelijker te verwerken.

• gewalste wafels zijn door de genoemde flexibiliteit geschikt om er kaarsen mee 
te rollen.

• gieten:
• gegoten wafels zijn meestal dikker (daardoor ongeveer één vel per kilo minder 

dan bij gewalste wafels),
• gegoten wafels brokkelen sneller, maar de bijen bouwen gegoten wafels sneller 

uit
• als je voor het gieten een scheut koolzaadolie bij de was doet dan blijft ook 

gegoten was soepel.
• als je gegoten wafels verwerkt bij kamertemperatuur dan heb je al veel 

minder last van brokkelen.

Walsen doen imkers echter alleen in de balzaal zodat waswafels gieten de enige 
overblijvende mogelijkheid was om onze leden aan waswafels te helpen. Daarom waren 
er zaterdagmorgen klokslag 8u een vijftal ‘gieters’ paraat in de living van het kasteel van 
Hof Ter Saksen. De website van de gemeente Beveren weet ons het volgende te vertellen 
over HtS: 

“Het domein Hof ter Saksen is een van de schaarse gesloten parkbossen in het Land 
van Waas. Het prachtige 18e eeuwse kasteel is het absolute pronkstuk van dit park. Het 
kasteel werd net als de oranjerie terug in haar oude glorie hersteld. Met een oppervlakte 
van 13,5 ha is er in dit park ruimte genoeg voor de enorme diversiteit aan beplantingen, 
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Verslag wafelenbak 2.0 

BIJzondere groeten, Erik

interessante boomgroepen, waterpartijen en gazons. U kan er terecht voor begeleide 
wandelingen in het arboretum, de natuurtuin, de hoogstamboomgaard en de beekvallei. 
Het Natuur Educatief Centrum (NEC) Hof ter Saksen organiseert natuurtentoonstellingen, 
leskisten voor water- en bodemonderzoek en richt doe-leerpaden in zoals konijnenpad, 
kabouterpad en lieveheersbeestjespad. Verder is er in het park een Chinees theepaviljoen 
en een reuzenbijenkorf met informatie over de honingbij.
Honden aan de leiband zijn welkom in het park en in de wandeldreven en op de voorziene 
paden. Ze zijn niet toegelaten in de beekvallei, natuurtuin en hoogstamboomgaard. In de 
oranjerie, vlakbij het kasteel Hof ter Saksen baat Hortus ter Saksen vzw een tuincafetaria 
uit. Je kan er heerlijk appelsap drinken, een unieke persing van het hoogstamfruit van 
Hof ter Saksen. Hof ter Saksen is gelegen in het Waasland, op de grens van Beveren en 
Haasdonk, op een 10-tal kilometer van Antwerpen. Het park is makkelijk bereikbaar via de 
E17 Antwerpen - Gent of de Gewestweg N70.”

Het was-giet-proces begint met het smelten van de brokken was in een bain-marie om 
er voor te zorgen dat de bijenwas niet gaat koken of te warm wordt. De vloeibare was 
wordt dan in een ‘waswafelijzer’ gegoten dat gekoeld wordt door lucht of (ijs-)water. Na 
het stollen wordt de nog warme wafel verwijderd uit het toestel en kan men de volgende 
gieten. Geschat wordt dat je per uur ongeveer een kilo was kan verwerken tot wafels.

Nieuw op onze wafelenbak 2.0, was dat er naast waswafels, ook ‘echte’ wafels werden 
gebakken/gegoten/gewalst door papa Foubert. Deze wafels werden rijkelijk bestreken met 
slagroom en met de beste honing die er bij de WIB te verkrijgen is (ergens uit de buurt van 
Eksaarde). Onnodig te zeggen dat dit initiatief zeer gewaardeerd werd door iedereen. In 
de late namiddag kregen  nog we een aantal bezoekers/wandelaars over onze ophaalbrug 
(we zaten in een kasteel) om onze stielkennis te bewonderen en er werden vele vragen 
gesteld over het gieten van wafels en het bijenleven in het algemeen. Tegen een uur of 4 
was alle aanwezige was verwerkt en restte ons alleen nog het opruimen van alle materiaal. 
Enigszins moe doch zeer tevreden over het gedane werk, konden we afscheid nemen met 
de gedachte dat we onze leden een mooie stapel waswafels konden bezorgen. Meer nog 
dan dit gevoel, ging ik naar huis met de gedachte dat we door deze activiteit als Bestier van 
de WIB zeer sterk staan als Team (jawel, met een hoofdletter!) en dat geeft hoop voor het 
voortbestaan van onze bond en onze hobby.
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Verslag wafelenbak 2.0 

Vader en zoon Foubert aan het werk.

Vader Foubert - Foto Erik Wuytack Zoon Foubert - Foto Erik Wuytack

Waswafels gieten - Foto Paul Van Steirteghem. Klinken op het nieuwe jaar - Foto Olivier Foubert
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Wilgen zijn de absolute top voor bijen

Honingbij op Salix x balflouri - Foto Olivier Foubert Roodscheenzandbij op willg  - Foto Olivier Foubert

Imkers weten als geen ander hoe waardevol een gevarieerd wilgenaanbod voor de 
ontwikkeling van onze volken kan zijn. Door het uitgebreide assortiment aan soorten en 
cultivars kan men een bloeispreiding van januari tot en met mei bekomen. Een enkele 
soort bloeit zelfs door tot in augustus. Het is een plezier om de zien hoe onze bijen in grote 
getallen de katjes soms tot het laatste korreltje stuifmeel afgrazen. 

Het leger aan andere bijensoorten die wilgen frequenteren is vaak echter minder 
opvallend, maar daarom niet minder waardevol of interessant. Voor wie een cijfer wenst: 
37, dat is ongeveer het aantal vrouwelijke wilde bijen die op wilg foerageren. Er zijn er 
zelfs bij die uitsluitend wilg bezoeken en er dus volledig afhankelijk van zijn. De namen 
van twee soorten hebben zelfs een verwijzing naar hun gastplant: de donkere en de lichte 
wilgenzandbij. Geniet vooral van de foto’s en de diversiteit die de natuur ons te bieden 
heeft.

Tenzij anders vermeld gaat het steeds om vrouwtjes.
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Wilgen zijn de absolute top voor bijen

Vroege zandbij - Foto Olivier Foubert

Grasbij - Foto Olivier Foubert

Roodgatje - Foto Olivier Foubert

Valse rozenzandbij - Foto Olivier Foubert

Bleekvlekwespbij - Foto Olivier Foubert



Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

14 HWB 183

Wilgen zijn de absolute top voor bijen

Roodbuikje - Foto Olivier Foubert

Grote bloedbij - Foto Olivier Foubert Vosje - Foto Olivier Foubert

Mannetje Roodharige wespbij  - Foto Olivier Foubert

Grijze zandbij - Foto Olivier Foubert
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Bijenvriendelijke voortuin als statement

De planten - Foto Olivier Foubert Graszodensnijder - Foto Erik Wuytack

Bestaande toestand - Foto Olivier Foubert Bestaande toestand - Foto Olivier Foubert

Er zijn denkers, er zijn doeners en dan zijn er uiteraard ook mensen die denken dat ze veel 
doen. Om mezelf te beschermen pen ik vandaag niets neer over die laatste categorie. 
Imkers zijn tenslotte ook vooral doeners. Onze bijen moeten immers verzorgd worden, de 
honing geslingerd en verkocht worden. Maar om honing te slingeren moet er natuurlijk 
dracht, of toch op zijn minst voldoende aanbod van nectar- en stuifmeelplanten aanwezig 
zijn. De echte doeners/imkers zijn dan ook vergroeners. Zo ook onze collega bestuurslid 
Erik die dit jaar zijn voortuin omtoverde naar een bijenvriendelijke plantenborder. Het 
denkwerk, en dan vooral de keuze van het plantenpallet en de compositie ervan, liet hij 
over aan een professional, namelijk de auteur van dit artikel :D. 
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Bijenvriendelijke voortuin als statement

Groetjes, Olivier

Deze voortuin vormt niet alleen een mooi uithangsbord maar is ook een statement naar 
alle potentiële klanten die langskomen om een potje honing te kopen.

Na het frezen en egaliseren werden alle planten uitgezet, geplant en vervolgens gemulchd. 

Een groot deel van de bestaande struiken en beplanting had zijn beste tijd gehad en de 
voorbije twee droge zomers hadden duidelijk hun sporen achtergelaten. Tijd voor een 
nieuwe, en frisse look! Met een graszodensnijder werd de gazon verwijderd. De rest van 
de planten werden manueel uitgespit en verwijderd. Een hele klus!

Voorbereidende werken - Foto Erik Wuytack

Planten uitgezet - Foto Erik Wuytack

Gefreesd en geëgaliseerd - Foto Erik Wuytack

Geplant en gemulchd - Foto Erik Wuytack
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Bijentuin Beveren valt in de prijzen 

Imker gezocht

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft naar jaarlijkse gewoonte de beste 
gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten van het afgelopen jaar in de bloemetjes 
gezet. Ook de bijentuin in het kasteeldomein Cortewalle viel in de prijzen.

De VVOG organiseert de wedstrijd Groene Lente al sinds 1979 met de bedoeling het 
gemeentelijk openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten 
in de kijker te zetten. Alle Vlaamse gemeenten kunnen ieder jaar deelnemen. Dit jaar 
dienden 70 gemeenten één of meerdere projecten in. Er waren drie wedstrijdonderdelen: 
groene gemeente, bijenvriendelijke gemeente en gemeente in bloei.

De gemeente Beveren viel verschillende malen in de prijzen. Voor zowel de bijentuin 
als voor de andere bijenvriendelijke ingrepen, zoals het plaatsen van insectenhotels en 
het planten van nectarrijke bomen en planten, werd Beveren beloond met de hoogste 
onderscheiding, namelijk drie bijensymbolen wat overeenkomt met goud. Slechts dertien 
van de 52 deelnemende gemeentebesturen kregen deze prijs. De bijentuin zelf haalde nog 
een aparte bronzen plak.

Ook in het wedstrijdthema ‘Gemeente in bloei’ waarin de beste bloemenrealisaties werden 
bekroond, haalde de gemeente het best mogelijke resultaat: drie bloemensymbolen wat 
overeenkomt met goud, een eer die Beveren de laatste jaren steeds opnieuw te beurt valt.

Gezocht: Een Imker die een paar bijenkasten, in een 2,5 Ha grote tuin gelegen in 9150 Bazel 
wil plaatsen. In deze tuin staan allerlei bomen, en ook oude en nieuwe fruitbomen, o.a. 
nectarines, appels, pruimen, peren, notelaar, vijgenbomen, egelantier, abrikoos, laurier, 
meidoorn, rubus, …. 

Adres: Heirstraat 22, 9150 Bazel 
Meer info bij Geoffroy le Grelle, gsm 0495 59 30 67, geoffroy@legrelle.info
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Gemodificeerde bacterie om bijen te beschermen

Wetenschappers van de Texas Universiteit in Austin hebben in het wetenschappelijk 
tijdschrift Science een onderzoek gepubliceerd waarin ze een nieuwe strategie om 
honingbijen te beschermen tegen de verdwijnziekte naar voor brengen: genetisch 
gemodificeerde bacteriën.

In de Verenigde staten ziet een steeds groter wordend aantal honingbijkolonies tijdens 
het winterseizoen immers hun volwassen bijen verdwijnen. Volgens een nationale telling 
hebben Amerikaanse imkers vorig jaar bijna 40% van hun volken verloren, het hoogste 
aantal sinds de start van de tellingen dertien jaar geleden.

De gemodificeerde bacteriën leven in de darmen van honingbijen en fungeren als 
biologische fabrieken die medicijnen produceren om de bij te beschermen tegen de twee 
grootste oorzaken van de verdwijnziekte: varroa en het DWV (Deformed Wing Virus). 
Varroamijten en DWV komen vaak samen voor aangezien de mijten tijdens het voeden 
het virus verspreiden. Zo verzwakken ze de bijen en krijgen andere ziekteverwekkers in de 
omgeving meer kans.

Om beide problemen aan te pakken, modificeerde het team een bacteriestreng om de 
mijten aan te pakken en een andere streng om het virus te bestrijden.

“Dit is de eerste keer dan iemand de gezondheid van honingbijen heeft verbeterd door hun 
darmflora genetisch te wijzigen”, zei Sean Leonard, doctoraatstudent en eerste auteur van 
het artikel.

Net als mensen, hebben honingbijen een soort ecosysteem van bacteriën in hun darmen 
dat men microbioom noemt en ook een antiviraal verdedigingsmechanisme, beter bekend 
als RNA-interferentie, dat het lichaam helpt in de strijd tegen bepaalde virussen: RNA 
virussen. Wanneer een RNA virus wordt geïntroduceerd, produceert het dubbelstrengige 
RNA moleculen die door gezonde cellen worden gedetecteerd en een RNAi immuunreactie 
in gang zetten. Normaal komen deze moleculen enkel voor wanneer een RNA virus zich aan 
het vermeerderen is. Het is een teken dat het mogelijks kwaadaardig is.

Om dergelijke RNAi immuunreactie op virussen in bijen - en daarbij dus ook een dodelijk 
RNA antwoord - uit te lokken, introduceerde het team van wetenschappers gemodificeerde 
bacterien in honderden bijen in het lab door ze te besproeien met bacterie-verrijkt 
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Gemodificeerde bacterie om bijen te beschermen

Bron: Science  31 Jan 2020: Vol. 367, Issue 6477, pp. 573-576 Sean P. Leonard et. al.

Groetjes, Olivier

Groetjes, Het bestuur

Naar jaarlijkse gewoonte zijn bij Guido bloemenzaden te verkrijgen. 
Graag eerst telefonisch contact via 0468 19 77 97.

suikerwater te besproeien. Doordat de bijen elkaar proper likte (grooming) werd de 
bacterie in het volk verspreid.

In vergelijking met het controlevolk hadden de bijen die met de genetisch gemodificeerde 
bacterie tegen DWV werden behandeld 36.5% meer kans om tot dag 10 te overleven. 
Tegelijkertijd hadden varroamijten, die zich voedden aan bijen die behandeld waren met 
de bacterie tegen varroa, tegen dag 10 70% meer kans om te sterven.

De onderzoekers geloven dat op een bepaalde dag hun methode in de landbouwsector 
op grote schaal kan toegepast worden omdat de bacteriën eenvoudig te kweken zijn, het 
inenten van de bijen simpel verloopt en omdat het verspreiden van de bacteriën buiten 
het darmstelsel van de honingbij zeer onwaarschijnlijk is.

Hoewel de experimenten onder strikte veiligheidsprotocollen in het laboratorium werden 
uitgevoerd zou zelfs zonder de veiligheidsmaatregelen de kans heel klein zijn dat de 
gemodificeerde bacteriën op andere insecten overgaan. De gebruikte bacteriën zijn immers 
dermate gespecialiseerd om in bijendarmen te leven dat ze niet lang genoeg buiten hun 
gastheer kunnen overleven. Toch is verder onderzoek naar de efficiëntie en veiligheid van 
dergelijke behandelingen in landbouwcontext nodig.
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Gezondheidsvoordelen van lokaal geteelde honing

Met de aankoop van lokaal geteelde honing steun je niet alleen de economie van je 
eigen regio, maar bovendien er zijn ook een aantal ongelooflijke en voordelen voor je 
gezondheid. Zeker de moeite waard dus om het eens uit te proberen en zo ook de lokale 
telers te steunen.

Energie!

Rauwe honing zit werkelijk propvol met koolhydraten. Deze stof heeft de kracht om je 
die extra kick te geven die je nodig hebt om de dag mee door te komen. En dit zonder de 
onvermijdelijke crash die je kan krijgen na het nuttigen van energiedrankjes.
Honing is bovendien erg goed voor je lichaam. De wetenschap heeft intussen kunnen 
vaststellen dat het regelmatig eten van lokaal geteelde rauwe honing je de kracht geeft om 
je uithouding verder aan te sterken en om ook de pijn bij geforceerde spieren te helpen 
verlichten. En het is natuurlijk ook mooi meegenomen dat de meeste mensen de smaak 
van pure honing gewoon lekker vinden...

Gezondheid!

Intussen zijn er steeds meer mensen die zweren bij de herstellende en de weldadige 
effecten die het regelmatig nuttigen van rauwe honing op je lichaam en je algemeen 
welzijn kan hebben. Voorlopig worden deze effecten nog niet ondersteund door voldoende 
wetenschappelijk onderbouwde research, maar je kan er zeker je voordeel mee doen en zelf 
aan den lijve ondervinden wat de nuttige effecten van rauwe honing op je lichaam kunnen 
zijn. Intussen zijn er heel wat meldingen dat rauwe honing kan zorgen voor het opkrikken 
van de vruchtbaarheid, en dit bij zowel mannen als van vrouwen. In dit verband wordt in 
het bijzonder de link gemaakt met een verhoging van het aantal spermacellen bij mannen. 
Anderen wijzen dan weer op de krachtige werking van honing als een excellente remedie 
bij een pijnlijke keel en het verlichten van braakneigingen en gevoelens van walging, en 
dit zelfs op een meer efficiënte en betere manier dan de klassieke geneesmiddelen die we 
door de huisarts of de specialist voorgeschreven krijgen. Maar er is nog meer goed nieuws. 
Zo wordt honing steeds meer gebruikt bij de behandeling van maagzweren, het verlichten 
van pijn, het bestrijden van artritis en eveneens het verlichten van de symptomen van een 
blaasinfectie.
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Goed tegen sommige allergieën
In onze moderne westerse samenleving hebben steeds meer mensen last van vervelende 
allergieën. Naast de klassieke medicatie die uiteraard nuttig en vaak noodzakelijk is zijn er 
ook tal van andere gezonde alternatieven beschikbaar. Zo is er een simpele tip die je zeker 
eens kan uitproberen volgens het principe ‘baat het niet dan schaadt het niet’, namelijk 
dat je elke dag een lepel honing inneemt wanneer je last hebt van een bepaalde allergie.

In honing vinden we bepaalde sporen terug van pollen, en als je de honing bij je in de buurt 
ter plaatse aankoopt is de kans dat net deze pollen je als een gek zullen doen niezen zelfs 
behoorlijk hoog in te schatten. Maar wanneer je jezelf elke dag blootstelt aan een kleine 
hoeveelheid honing, dan zal dit je net helpen om je weerstand tegen de pollen die zich in 
de lucht bevinden op te bouwen en dus ook je immuniteit te verhogen.

Genezen!

Wist je trouwens dat honing een natuurlijk en gezond antiseptisch middel is? Om het in 
mensentaal te zeggen: dit betekent dat het bepaalde stoffen bevat die de bacteriën in 
ons lichaam kunnen doden. Jezelf dagelijks een kleine hoeveelheid honing toedienen zou 
volgens onderzoek moeten helpen om de verspreiding van infecties te bestrijden. Honing 
kan ook helpen om wonden sneller te laten genezen, en zwellingen en ontstekingen tegen 
te gaan.

Voeding!

Eerst en vooral, heel wat mensen vinden honing erg lekker en gebruiken het dat ook graag 
aan tafel. Bovendien is het ook nog een geweldige natuurlijke zoetstof en helpt het om 
voedsel beter te doen bewaren.
Natuurlijke rauwe honing kan wanneer ze goed afgesloten wordt lange tijd bewaard 
worden. Zo is er zelfs sprake van dat goed verzegelde honing nog eeuwenlang zou kunnen 
gegeten worden. Er zijn inderdaad potten honing gevonden die al enkele honderden jaren 
oud waren en die tot ieders verbazing nog perfect eetbaar waren.
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Boekbespreking: een tuin voor bijen & vlinders

GENIETEN VAN FLEUR, KLEUR, EN GROEN WAAR OOK INSECTEN BLIJ VAN WORDEN 

Bijen en vlinders zijn bedreigde diersoorten. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor wat 
wij kunnen doen voor het behoud van alle nuttige insecten. Dit inspirerende boek laat zien 
hoe je heel eenvoudig een steentje bij kunt dragen aan het herstel van hun leefgebieden 
en tegelijk kunt genieten van mooie bloemen en planten.
• Met praktische tips voor bloemen die bijen en vlinders lokken en mooie 

platencombinaties om van een tuin, terras, daktuin of balkon een diervriendelijk 
paradijsje te maken.

Het 156 pagina’s tellende boekje is heel uitnodigend omdat het prettig leest, goed is 
ingedeeld maar vooral voorzien van heel veel prachtige foto’s van zowel bijen, vlinders , 
andere bestuivers en bloemen. 
Wat heb je aan dit boek? In de inhoudsopgave word je al een beetje op weg geholpen, 
maar wat kun je nu feitelijk verwachten?
• Een hele reeks tips over de tuin en planten  waardoor je zelf heel wat insecten kan 

helpen.
• Richtlijnen om de tuin in te richten of aan te passen.
• Lijstjes en top tienen met planten die goed zijn voor bijen  en vlinders.
• Informatie en achtergrond over bijen en vlinders ( en andere insecten) die in de tuinen 

kunnen voorkomen.
• Het maakt niet uit wat voor tuin je hebt, je kunt altijd iets voor bijen en vlinders doen.
• Het hele boek is doordacht en inventief doorspekt met allerlei tips en weetjes.

Het boekje is een aanrader al is je tuin – zoals de mijne – al bij vriendelijk ingericht. Is ze 
dat nog niet dan zal het je helpen om ze toch op een heel eenvoudige manier aangenamer 
en ecologische te maken. 

Kosmos Uitgevers Utrecht/ Antwerpen Schrijvers A. Vliegenthart en Jens D’Haeseleer.  
ISBN 978-90-2157-017-4 

Groetjes, Willy
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