
 AGENDA   WIB 2012 october,november,december. 

 

                         Huize Steenstraete om 20u.stipt.                              
11 oktober aanvang :19,30 uur- Herfstvergadering en Ver-
nieuwing  lidgelden 2013 nadien “Bijen op het internet” 
8 november: Imkeren in de stad. 
13 december Ambrosius vergadering, Openbestuursvergade-
ring of praatcafé met eindejaarsreceptie 
 

Cursus:  
Start in 2013 programma in voorbereiding voor  2de en 3de 
jaar, januari, februari , maart  
 

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. 

Afgiftekantoor : 9100 Sint-Niklaas 1 

 

V.u.en afz. Jos S. Beyers  Rubenslei 1 bus 15  

 B-2018 Antwerpen 

 

VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 
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 België—Belgique 

P802138 
P.B. 

9100 St.Niklaas 
BC 30932 

AANDACHT: BETALINGSFORMULIER  
INGESLOTEN OM UW LIDGELD 2013  
TE STORTEN 
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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 co ntact– en informatieblad 
van de Wase Imkersbond ( WIB ) Deze imkerinfo versc hijnt vier maal per jaar 
telkens op 70 exemplaren. 

  OVERNAME Publ. HWB:                                                                          

 Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, men ingen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur . Overname van artikelen en afbeel-
dingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redac tie van HWB en bij publicatie is 
bronvermelding noodzakelijk. 

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst ‘’t korfje’. H iervoor is de  toelating van de 
tekenaar vereist.(adres Redactie) 

Redactieadres HWB                                                                                       
Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Bels ele                                    

E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel 	.03.772 37 16                                   

     vu HWB :                                                                                                        
Jos. S. Beyers  Rubenslei 1 bus 15 2018 Antwerpen                                                

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 : BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB 

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenland se rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onko sten worden geweigerd 
door de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene di e 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, 

Devriese Willy, Vinck Ingrid 
 

 

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 2509/264 49 2509/264 49 2509/264 49 25                 
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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., Rubenslei 1 bus 15  
2018  Antwerpen 
Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad VIB. Afge-
vaardigde 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 bestuursvergaderin-
gen, koninginnenteelt.  

 mail: marc.nicque@telenet.be 
℡	03	771	58	96	

 
Voordrachten en cursussen 

 Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18, 

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

mail:Guido.vandeputte@telenet.be 
℡	09 346 75 95 
Onderzoek bijen 

 Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19, 

B-9111Belsele 
Afgev. Stramin.Webmaster WIB. Hoofdredacteur HWB.  

 mail: admin@waseimkersbond.be 
℡	03.772 37 16 
Penningmeester WIB 

 Smet Geert, Droogveldstraat 201 
B-2880 Mariekerke (Bornem) 

  

 mail: smetgeert@gmail.com 
℡ 0496.591438 
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 VERVOLG PLANTENEXOTEN  EN IMKERIJ  IN VLAANDEREN   

Het Korfje 153 

Datum: zondag 28 oktober 2012  van 09.00 u tot 13.00 u in het audito-
rium van het gemeentehuis te Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter. 
  
Inschrijven vooraf via betaling van 2 euro per persoon op rekening: 
BE37 1030 1633 0828 ; BIC: NICABEBB van Imkersafdeling Naar 

Meer en Beter; met vermelding van naam (namen). Uiterste datum 

van storting: 25 oktober 2012. 
 
Inschrijven kan ook via mededeling (uiterlijk 25 oktober) van naam 
(namen) op emailadres bernadette.rotthier@ ugent.be of met telefoon-
tje naar  het Informatiecentrum 09/264 49 29, mits betaling van 2 euro 
ter plaatse, in de inkomhal.  
Met de twee euro wordt de drank vergoed.  
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 De Voorzitter zegt: 

          Beste WIB-leden en beste Vrienden-Sympatisanten,                     
Mijn oproep in het vorige Waasse Bieke, het 152ste sinds nummerke 
één in januari 1981, heeft niet veel opgebracht. Daarom ben ik zo vrij 
om de geachte WIB-leden nogmaals er aan te herinneren dat we in 
2013 ons HONDERDJARIG bestaan vieren. Herinner U ook de be-
langrijke data, 24 maart en 20 april. Hopelijk zijn die toch genoteerd 
in jullie agenda 2013. Die dagen houden we respectievelijk vrij voor 
een 2de Handsmarkt met tentoonstelling op Hof ter Saksen ( wie 
heeft er iets te verkopen ? in goede staat natuurlijk )en de ontvangst 
op het Stadhuis te Sint Niklaas. ( met academische zitting, uitijking 
eretekens en receptie achteraf  . Door de Stad aangeboden aan de 
deelnemers) ? Daarmee heb ik al een klein tipje opgelicht van het 
programma. Het programma waarvoor uw bestuur nu reeds aan het 
sleutelen en werken  is. En dan herhalen we onze oproep voor mede-
werkers op die en op andere dagen. We zullen met dank uw kandi-
datuur noteren. En dan is er ook nog het voorbije Vlaams Imkers-
congres. Ik mocht er toch enkele WIBers ontmoeten. In de maand 
oktober zijn er noch de verkiezingen, neen niet op de 14 maar wel op 
de tweede donderdag van de maand bijeenkomst. Namelijk staat er 
dan op het programma o.a. de vernieuwing lidgelden 2013 maar ook 
en zeer belangrijk de verkiezing van nieuwe bestuursleden (vergeet 
niet op tijd je kandidaat te stellen) en de herverkiezing van enkele 
leden uit dat bestuur, uittredend en herkiesbaar. Met nadien een inté-
ressante bijdrage van onze bestuursleden over een onderwerp dat ve-
len onder ons zullen aanspreken. En hoe zit het met de zomer honin-
googst ? Al ingepot ? Of ondervinden jullie ook de moeilijkheden 
van het indikken van de honing ?  Als jullie daar problemen met 
hebt, kom dan zeker naar de volgende vergadering. Imkers onder el-
kaar vinden steeds DE oplossing. Nog een gezellig leesbeurt met dit 
153ste nummerke van HWB. Voor de twijfelaars : ZONDER BIJEN 
GAAT HET NIET. 
Zeg maar JOS tegen de voorzitter 
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 MIJNNE ZWERM 

                                                                                         

     Ik zat er al een tijdje op te wachten, op mijn eerste 
zwerm 2012 . En op een zachte voormiddag was het zo 
ver, toen ik mijn neus buiten de achterdeur stak, hoorde 
ik reeds het mij welbekende gedruis. Nieuwsgierig ging 
ik hoopvol kijken. Hij hing daar een tiental meter hoog 
te draaien...domme hij hield zich niet aan de afgespro-
ken regels om in zuidelijke richting te gaan en dus on-
bereikbaar voor het scheppen. Met een paar schiet ge-
bedjes en enkele windstoten veranderde hij van ge-
dachten. Langzaam kwam hij naar beneden gedwarreld 
en zette zich ten slotte een viertal meter van de grond 
op een struik prima dacht ik. Gauw mijn schepkorf  en 
trapladder gereed gezet en andere benodigdheden bij 
gehaald, nog wat takjes weggeknipt, nog wat water op 
gesproeid en kees was klaar. Goed beschermd met 
kapruin en handschoenen en de trap op. Met in de ene 
hand de schepkorf met opening naar boven en dan 
goed kijken aan welke tak ik moet schudden, zo ge-
dacht zo gedaan. Maar wat nu ... er viel geen enkele bij 
in mijn korf maar gingen allen op de vlucht, domme toch 
wat nu ....Na wat rond gedraaid te hebben vertrokken 
ze in oostelijke richting. Ik stond daar maar en keek er 
naar....weer fout , Ze waren weg zonder adres achter te 
laten, en heb er niets meer van gehoord. Ik hoop dat ze 
bij een betere baas terecht komen die ze beter de les 
kan leren dan die oude imker van er voor. 
  
                                                       Groetjes van Fons    
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DAGBOEK CLIII 

Als ik mijn ‘eenhonderd drieënvijftigste’ dagboek ga schrijven, dus dit dagboek, is het 
nog  vier keer slapen voor het Vlaams Imkerscongres zal plaats vinden . Het twintigste 
sinds  1974 toen men In Gent, onder de vleugels van de Koninklijke Oost-Vlaamse  Ver-
eniging ermee begon. Toen waren de heren organisatoren een  keur van hardwerkende 
en gedreven bestuursleden. Maar ook imkers die met plezier en zeer poëtisch over hun 
bijen konden praten. Ik had het geluk om enkele jaren nadien deze mannen aan het werk 
te kunnen zien en horen op de vergaderingen in de Maagd van Gent of op hun bijenstan-
den. Op de Korenmarkt was toen het KOIV-lokaal. Er hing nogal dikwijls dikke lucht en 
niet alleen van de sigaren-, sigaretten- of pijptabak rook. Maar het waren belangrijke 
bijeenkomsten waar ik als aankomend imker veel heb opgestoken. Die oudere generatie 
sprak daar met zwier en overtuigend over HUN methode bijenhouden en de liefde voor 
hun biekes. Ik droom ervan dat diezelfden nu eens hun stem konden vereffen op het aan-
komend congres. Waarover ? Wel, enkele weken geleden werd er voor de zoveelste 
maal in een persmededeling op gewezen dat de teleurgang van de bijenteelt te wijten is 
aan o.a. de infectieziekten waarvan die kleine mijt, de varroa, de oorzaak van zou zijn. 
Maar, en hier ben ik woedend ,over andere mogelijke en waarschijnlijk DE oorzaken 
werd er geen woord gerept. Andere oorzaken ?  De chemielobby heeft haar werk goed 
en zorgvuldig voorbereid en laten uitvoeren. Ook het overmatig en ongecontroleerd ge-
bruik van chemische middelen ligt mee aan de oorzaak van de achteruitgang van onze 
bijen. Ik ga geen namen noemen van al dat gif. Te veel trouwens om op te noemen. Men 
leest best het artikeltje in dit HWB ‘En Wij Maken Ons Zorgen Over Onze Bijen’. Deze 
bijdrage verklaart veel maar niet alles. Want er zijn ook nog de GGO. Waarvan men 
zegt dat het een noodzaak is voor de hongersnoodbestrijding in de wereld. Er wordt ech-
ter niet gesproken over het lange termijn resultaat van die pest. In Canada en Argentinië 
heeft men al enkele jaren kennis kunnen maken met een reuze-onkruid. Waarschijnlijk 
het gevolg van de GGO en is niet te bestrijden met de huidige gekende middelen. Dus… 
nog zwaardere chemie in de bodem gepompt met nog veel meer bijensterfte achteraf. Ik 
heb een heel interessant boek hieromtrent kunnen lezen. Enkele jaren terug ontdekte ik 
toevallig ‘Eeuwig Zonder Vrouwen’ van Amin Maalouf (°1949, 25 februari  in Beiroet, 
Libanon en 2011 gekozen tot lid van de Académie Françaises). Dat boek is een aanrader 
voor al diegenen die met GGO bezig zijn, pro of contra.  En nu ben ik benieuwd of op 
het komende congres, naast het aangekondigde thema, ook nog zal spreken over deze 
heikele onderwerpen. Als men op dit congres het hier niet over zal hebben  is het mijn 
suggestie om over twee jaar op het 21ste Vlaams Imkerscongres te Gent, nota bene, het 
als HET PROBLEEM zal hebben. Als er dan nog bijen zijn in onze contreien en ook 
heel ver daarbuiten. Want ook de heren geleerde proffen moeten begrijpen dat 
ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 
Domus Apis, op de achttiende van de fruitmaand,(*) ,2012 
(*) Geen fruit zonder de bestuiving van onze biekes, denk er aan 
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ANTWOORD VAN VLAAMSE  MILIEUMAATSCHAPPIJ   

op voorgaande brief.  
 
Beste 
  
Ik begrijp uw bezorgdheid. Het is inderdaad belangrijk dat er 
voldoende goede nectar- en stuifmeelplanten voor bijen zijn. 
Om dit te bevorderen heeft de VMM veel aandacht voor een 
natuurvriendelijk beheer van de waterlopen. 
  
We stellen echter vast dat een aantal invasieve exoten zoals 
Grote waternavel, Reuzenbalsemien,… zich zeer sterk uitbrei-
den en voor een aantal problemen zorgen (toename afkalven-
de oevers, remming waterafvoer, verdringing inheemse soor-
ten). Het is onze bedoeling om inheemse soorten langs onze 
waterlopen te bevorderen. Een groot aantal van deze inheem-
se soorten (Moerasspirea, Koninginnekruid,…) die we hier-
mee meer kansen geven zijn ook goede nectar- en stuifmeel-
planten. Waar er voldoende ruimte is stimuleren we ook hout-
kanten met wilg en els. Ook deze bomen zijn belangrijke nec-
tar- en stuifmeelplanten. 
  
Ik bedank u voor de uitnodiging van de studiedag. Indien 
haalbaar zal één van onze medewerkers op de studiedag 
aanwezig zijn. 
  
Met vriendelijke groeten 
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

Een bezoek aan een tv-studio. 
Een gegeven moment kreeg ik een mail, een vraag of er nog personen zin hebben om 
mee deel te nemen aan een opname van “Manneke Paul”. Vrij onverwachts maar net 
op een moment dat ik wel een zondag vrij had. Het weer zat toch dat weekend niet 
echt mee dus waarom niet. De vraag over wat het gaat, wat er ging gebeuren, hoe dat 
allemaal ingevuld ging worden was nog een groot vraagteken. Enfin, het was zo een 
beetje met je ogen toe daarheen en zien wel wat er komt. Ik had voor alle zekerheid 
wel enig materiaal mee. Voor mijn kinderen was dat een eerste contact met een Tv-
studio, zelf ben ik nog nooit op een set geweest. Dus kun je denken hoe nieuwsgierig 
ik was over wat er allemaal in de hoofdjes van mijn kinderen afspeelt. Op het afge-
sproken tijdstip en plaats, zondagnamiddag te Medialaan 1 aan de gebouwen van de 
VTM. Waar we vrij snel gezelschap kregen van Willy en familie, ook René en echt-
genote waren van de partij. Vrij snel en met een vriendelijke begeleiding werden we 
binnengebracht in een ruimte die voorbehouden was voor ons. Een naambordje op 
de deur “Imkers” bewijst dat dit wel goed voorbereid was. Nu komt het natuurlijk, 
een medewerker van de productie vertelt ons dat er eigenlijk maar plaats voorzien 
was voor 5 imkers op de set. Uiteraard indien er van de andere genodigden, waarvan 
wij niets wisten, niemand opdaagt, maken René en ik nog kans. Dit was niet voor-
zien en laten we zeggen dat het aan een communicatiestoornis te wijten was. Waar 
horen we dat soms nog? Een term die bijzonder gemakkelijk in de mond genomen 
wordt, om uit een netelige positie weg te raken. Toch, uiteindelijk mogen we wel in 
het publiek aanwezig zijn een de show live meevolgen. Een spijtige zaak dat we niet 
verkregen hebben wat we graag wensten, uiteindelijk is het maar show, de nadruk op 
de problemen hebben we niet echt kunnen doordrukken, en is de gehele zaak met 
een lach en kleine braspartij aan ons oog voorbij gegaan. Of de gewone man met de 
pet er stil bij zal staan is zeer de vraag. Maar elk platform dat bijdragen kan leveren 
is mooi meegenomen. Paul is Paul, en het is dan ook zijn show. Nu weten mijn kin-
deren ook eens hoe een Tv-studio eruit ziet, hoe een show wordt opgenomen, en ja, 
we hebben Willy Sommers, Natalia, Regi, en Anastacia nu ook nog live bezig ge-
zien. Rond een uur of zeven was het allemaal voorbij, de show was gedaan en het 
licht van de lampenkap ging uit. Voor ik het vergeet, onze Willy heeft dat heel goed 
gedaan, het was kort, maar heel goed. Hierbij moet ik wel vertellen dat ik nog af-
wachten naar het resultaat van de opnamen, benieuwd van wat ze er allemaal uitge-
knipt hebben. Want dit is geschreven op het moment dat ik de uitzending nog niet 
heb gezien.  
GC 
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HET HAALBIJTJE (4) 

Rond onze bijenstand zal het nu wel wat rustiger worden. Tenware dat we 
nog eens mogen genieten van een Indian Summer. Dat kan dan ten goede 
komen van onze bijen die nog vlug wat stuifmeel kunnen binnenhalen 
voor de komende generatie. Ook om hun wintervoorraad die ze meekre-
gen van de imker te verrijken met natuurlijke nectar i.p.v. de “ersatz”-
honing (*). Een vooruitziende imker zal nu ook de verzamelde was smel-
ten in de ZAAIMAAND.  
(*)Ersatz is het Duits voor “vervangmiddel”. In ons geval is een goed er-
satzmiddel  voor de inwintering van onze bijen bvb TRIM-O-BEE. 
Voor mogelijke bronnen van nectar en stuifmeel noteerden wij deze 
zaaimaand o.a. . En om plaats te besparen zetten wij ze gewoon achter 
elkaar. 
Adderwortel (Polygonum bistorta) - Aster (Aster spp.) -  Bernagie 
(Borago officinialis) - Dophei (Erica spp.) - Echte guldenroede (Solidago 
virgauria) - Engels gras (Ameria maritima var. maritima)  - Goudsbloem 
(Calendula officinalis) - Herik (Sinaapis arvnasis) - Honingklaver ( Meli-
lotus spp.) - Klimop (Hedera helix) -  Lamsoor (Limonium vulgare) - Ni-
gelle (Nigella sativa) - Nootzoetraapzaad (Brassica oleofera ‘Annua’) - 
Reseda (Reseda adorata) - Reuzenbalsemien (Impatien glandulifera) - 
Rode klaver (Trfolium pratense) - Stengelloze sleutelbloem (Primula vul-
garis) - Vetkruid (Sedum spectabile)- Witte mosterd (Sinapis alba) - Zo-
merbrocoli (Brassica oleraccea) - Zonnebloem (Helianthus annuus) - Zon-
nekruid (Helenium autonale) 
Veruit de belangrijkste hier aangehaald zijn de Asters, Bernagie, de Klim-
op, de Reuzenbalsemien, Sedum, en Zonnebloem. Indertijd stond in onze 
tuin en aan de bijenhal heel overvloedig het Zonnekruid of beter bekend 
onder de naam Helenium. 
Alleen voor stuifmeel zeer interessant. Denk maar aan HET bijenbrood 
voor jonge bijen. 
Afrikkantjes ( Tagetes erecta) – Candese guldenroede (Solidago canaden-
sis) – Chrysant (Chrysanthemum spp.) – Cosmos (Cosmos bipinnatus) – 
Kleinstreepzaad (Hedra helix) – Mignondahlia (Dahlia variabilis) – Slip-
bladige rudbeckia (Rudbeckia laciniata) . 
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 BRIEF AAN  DE VLAAMSE  MILIEUMAATSCHAPPIJ  

Geachte, 

Als imker ben ik de jongste jaren meer verontrust door de ontwikkelingen die deels 
voorgeschreven worden door overheden, nl. het kappen van bomen/planten. Noodza-
kelijk is dat we planten gaan AANPLANTEN. Ik reageer hiermee op uw persbericht 
van 19 juni jongstleden. 
 
Mijn oproep is : plant bomen/planten, kap er geen! en kies bij de nieuwe beplanting 
eerder voor zomerdragers en najaar dragers. De gemeentes hebben van onze imkers 
ondertussen een bijenplantengids gekregen waar dit gemakkelijk is terug te vinden. Zo 
vinden onze insecten voldoende noodzakelijk stuifmeel om de winter door te komen.  
 
We worden geconfronteerd met een grote bijensterfte onder de imkers in Vlaanderen. 
Een deel is zeker een gevolg van de schaarste aan najaar dragers en ander deel is het 
gevolg van de ziektes. 
 
Even technisch. Als je dus planten preventief gaat verwijderen, geef onze vliegende 
insecten dan a.u.b. ook een alternatief. Mag ik u er bijvoorbeeld op wijzen dat een 
plant zoals reuze balsemien bloeit vanaf midden augustus totdat de vrieskou toeslaat. 
De kattestaart als alternatief bloeit tot begin september.  
En waar moeten onze bijen/hommels tussen september en november naar toe... (juist : 
naar de groene woestijn). Het aanplanten van sneeuwbes kan een alternatief zijn, maar 
deze plant is ook erg 'invasief' en overwoekert alles. Is dat dan een zoveel beter alter-
natief?? 
 
We zouden ook samen plannen kunnen maken na uw 'harde strijd' om de verwijdering 
van de reuze balsemien om een deel van de beschikbare gronden in handen van de 
overheid vanaf midden juli in te zaaien met o.a. bloemen die onze bijen nodig hebben 
(phacelia, gele mosterd, ...) in functie van het aantal imkers dat in die bepaalde regio 
aanwezig zijn. 
 
Hierdoor nodig ik u graag uit voor een congres over het kappen van exoten dat we or-
ganiseren op 28 oktober. 
 
Met vriendelijke groeten, 
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 VREEMDE BOMEN IN HET BOS 

ECORACISME?  
VREEMDE BOMEN IN HET BOS (Code: 130124 
NCA) 
Brochuretekst:  

Exotische boomsoorten zoals Amerikaanse ei-
ken en populieren werden afgelopen eeuwen om 
economische redenen naar Vlaanderen gehaald. 
Natuurverenigingen beweren dat dit tot een eco-
logisch drama leidt. Daarom kappen ze massaal 
exoten en planten inheemse bomen op de vrijge-
komen plaats. Actiegroepen en protesterende 
omwoners stellen zich serieus vragen bij deze 
praktijk. Andere stemmen beweren dat o.a. kli-
maatverandering ons dwingt tot andere criteria 
dan enkel de afkomst van een soort.  
Wat is er nu eigenlijk van aan? Geen betere 
plaats om er een boompje over op te zetten dan 
Hof ter Saksen. 

Lesgever: Hans Vermeulen Omschrijving lesgever Natuurpunt Edu-
catie 
Datum:       donderdag 24/01/2013 

Uur: 19:30 – 22:00 
Inschrijven tot: 24/01/2013 

Locatie:      Hof Ter Saksen (Hoevegebouw), Haasdonkbaan 101, 
Beveren 
Deelnemersprijs: € 8,00 Kortingprijs: € 4,00 
Samenwerkingspartners: 

Hortus ter Saken vzw 
Groendienst Beveren 

Natuurpunt educatie  
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HET HAALBIJTJE (4) 

Belangrijk voor het nectarophalen. 
Altheastruik (Hibiscus syriacus) – Amerikaanse Sikkelbloem (Ceneathus 
americanus, divers cv) –Paarse dovennetel (Lamium purpureum) – Pracht-
lobelia (Lobelia fulgens) en als laatste in de rij de Wilde Chicorei 
(Cichorium intybus) 
Bij het kouder worden denken de bijen ‘dicht bijeen is ’t warm’ en vormen 
nu hun wintertros. Maar wij noteerden voor deze SLACHTMAAND al-
leen maar en indien als het weer het toelaat,  zowel nectardragers als 
stuifmeel producenten. 
Fatsia japonica (Fatsia japonica)–de Goudsbloem (Calendula officinalis) – 
het Groot Kaasjeskruid (Malva Sylvestris) een mooie sierbloem – het 
Nootzoetraapzaad (Brassica oleofera ‘Annua’) – Nigelle (Nigella Sativa) 
en de Vleeskleurige dophei (Erica herbacea). 
Het moet nu heel rustig worden rond onze bijenkasten. Want dit is DE 
WINTERMAAND . Voor deze maand vond ik slechts twee mogelijke 
bloeiers in mijn oude notities. Namelijk de Kerstroos (Helleborus niger- 
een must in onze tuin en de Vleeskleurige dophei (Erica carnea). 
Einde van deze bijdrage. Met een speciale dank aan het InformatieCentrum 
Bijenteelt aan de Universiteit van Gent voor de rijke bronnen waarin ik kon 
snuffelen om mijn nota’s over ‘het wat groeit er zoal in mijn omgeving’ 
kon aanvullen. Notities die ik bijhield toen ik begon met bijenhouden, nu 
vijfendertig jaar geleden. 
Domus Apis 
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AFSCHEIDSBRIEF VAN INGRID 

Door een samenloop van omstandigheden heb ik besloten afscheid te nemen van het im-
kerbestaan. 
Ik was hier nochtans heel enthousiast aan begonnen met de bedoeling niet op te geven. 
Maar toen mijn dochter me regelmatig nodig had om eens op de kindjes te passen, moest 
ik haar steeds vaker teleurstellen : “ Sorry hoor, ik moet vandaag zeker mijn kasten con-
troleren “  of “Sorry, ik heb een zwerm, ik kan echt niet ! “…., en dat ze gezwermd heb-
ben, dat hebben jullie zeker wel al gehoord. 
Als liefhebbende oma, begon mij dit steeds vaker pijn te doen in mijn hart. 
Want zeg nu zelf……wat is er nu dierbaarder dan je eigen kleinkinderen ?  
Je moet daar toch echt van genieten, want voor je het weet, zijn ze opgegroeid. 
Ook de bezoekjes aan mijn ouders werden steeds schaarser, ons ma, bijna 79 en onze pa, 
bijna 83… ik voelde mij daar niet goed bij. 
Kwam daarbij nog mijn taak als voorzitter van De Volkstuinen, maar niet alleen als voor-
zitter….. want steeds vaker deed ik ook het werk van de secretaris én van de penning-
meester. 
Dit alles werd me een beetje te veel, en ik heb gekozen voor een beetje meer rust, en om te 
genieten van mijn 2 dierbaarste schatten, mijn kleindochtertjes. 
Toch neem ik afscheid met een beetje spijt. Want ik voelde me toch wel op mijn gemak 
tussen al die mannelijke imkers. 
En… zeg nooit, nooit, want eigenlijk kriebelt het nog altijd een beetje. 
Misschien, als mijn jongste kleindochter naar school gaat en mocht ik een ander plaatsje 
vinden ( mijn eigen tuin is geen optie meer met de kleinkindjes ) en met een beetje hulp, 
dan….wie weet. 
Als ik één ding geleerd heb hieruit, dan is het wel, respect. 
Respect voor al die imkers die het al zoveel jaren volhouden, ondanks alle tegenslagen. 
Ik zal jullie missen, de collegialiteit, de hulpvaardigheid, de vele verhalen …! 
Willy, bedankt voor de lessen en voor de overname van mijn kasten. Geert, jij ook, en 
bedankt voor de hulpvaardige mailtjes. René, bedankt voor de faire overname van mijn 
slinger…veel succes met je zwerm hé. Jos, bedankt om me toe te laten, af en toe te schrij-
ven in het Wase Bieke, ik deed dat héél graag. 
Fons, George, de oude rotten, ik luisterde heel graag naar al jullie raadgevingen, want jul-
lie zijn toch de mannen met de meeste ervaring hé …. 
Marc, als je eens wil meegaan op paddentrek, geef maar een seintje hé… 
Herman, bedankt voor het bezoekje, spijtig van die misgelopen zwerm hé … en alle ande-
ren. 
En Patrick, van jou heb ik toch het meeste geleerd, bedankt om me mee op sleeptouw te 
nemen, ik spring nog wel eens binnen… voor een potje honing, of een flesje propolis, 
voor mijn zere keel …. 
Als jullie eens in de buurt komen van de Aragonialaan 41 te Steendorp, spring dan gerust 
eens binnen. Een fris pintje bier, of een koffietje staat altijd klaar.  
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BALSEMIEN : PERSBERICHT VLAAMSE  MILIEUMAATSCHAPPIJ  

VMM bestrijdt Reuzenbalsemien langs de Zwalm, de Bellebeek en de Handzame 
vaart  
De Reuzenbalsemien is een invasieve exoot die de laatste jaren massaal oprukt 
langs de  
onbevaarbare waterlopen. De soort vormt een bedreiging voor de inheemse flora 
en fauna, kan oeverafkalvingen en problemen met waterafvoer veroorzaken. 
Langs 3 waterlopen waar de Reuzenbalsemien massaal voorkomt start de Vlaam-
se Milieumaatschappij een specifieke bestrijding.  
Op basis van deze ervaringen zal de VMM de komende jaren een meer gebied 
dekkende bestrijding uittekenen. De bestrijding van exoten vormt voor de VMM 
een essentieel onderdeel van een degelijk onderhoud van de waterlopen. Een aan-
tal exotische planten zijn momenteel aan een sterke opmars bezig langs de oevers 
van onze waterlopen. Eén van de meest opvallende is de Reuzenbalsemien, een 
eenjarige plant die oorspronkelijk uit de Himalaya komt en tot 2 m hoog kan wor-
den. Ze werd in het begin van de 20e eeuw als sierplant ingevoerd en verwilderde 
later vanuit deze siertuinen. De soort komt momenteel zo massaal voor, dat in de 
zomer de oevers langs veel van onze waterlopen roze kleuren door de overmatige 
bloei. De Reuzenbalsemien is een 'invasieve' soort die onder gunstige omstandig-
heden op korte termijn snel kan uitbreiden. Eén bloeiend plantje kan op enkele 
jaren een massa aan nieuwe planten geven. De soort verspreidt zich ook makke-
lijk langs waterlopen. De Reuzenbalsemien zag men tot voor kort vooral langs de 
grotere bevaarbare waterwegen en niet of alvast veel minder langs de onbevaarba-
re waterlopen.  
Omdat de Reuzenbalsemien een geduchte concurrent is voor onze inheemse oe-
verplanten en op die manier de biodiversiteit kan aantasten, is deze toename niet 
zo positief voor het natuurlijke leven langs de waterlopen. Bovendien zorgt deze 
plant voor onstabiele oevers doordat ze in de herfst volledig afsterft en de oever 
van de beek onbegroeid achterlaat. Daardoor wordt de oever gevoeliger voor oe-
vererosie en uitschuringen. Dit kan de kosten voor oeverherstel door de waterbe-
heerder aanzienlijk doen oplopen. Een te sterke aanwezigheid van de Reuzenbal-
semien kan de afvoer beperken en zelfs overstromingen bij hevige zomerbuien 
veroorzaken. De VMM zal vanaf midden juni van dit jaar de Reuzenbalsemien op 
een aantal ernstig aangetaste waterlopen bestrijden.  
Er wordt gestart met de Zwalm in de gemeente Zwalm (Oost-Vlaanderen), de 
Bellebeek in de gemeenten Liedekerke en Ternat (Vlaams-Brabant) en de Hand-
zame vaart in de gemeenten Kortemark en Diksmuide (West-Vlaanderen). In juni 
wordt de bestrijding gestart met het maaien van de plant. Het tijdstip van maaien 
is hierbij belangrijk. Als de plantjes nog te klein zijn, kunnen deze zich regenere-
ren door vanuit de wortels nieuwe volwaardige planten te vormen; het beste tijd-

stip is de bloeiperiode juist voor de zaadvorming. Het maaisel wordt verwijderd 
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BELGIË BRENGT OORZAKEN  BIJENSTERFTE  IN KAART  

Milieu: Bron- kabinet minister Sabine Laruelle 
Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, is blij dat België deelneemt aan 
het piloot-bewakingsprogramma dat een beter zicht zal geven op de oorzaken van 
de bijensterfte. Het programma heeft meerder doelen. Zo wil het objectieve cijfers 
verzamelen over de winter- en seizoensterfte van bijen en de graad van varroabe-
smetting. Het maakt ook een stand van zaken op over het voorkomen van ziektes 
zoals nosemesis, vuilbroed en bepaalde virussen bij bijen. Ook een mogelijk ver-
band tussen de wintersterfte en de aanwezigheid van ABPV( acute bee paralysis 
virus) en DWV(deformed wings virus) wordt onderzocht. Tot slot gebeurt ook een 
snelle screening van uitheemse bedreigingen, zoals de kleine bijenkastkerver en de 
tropilaelapsmijt. Minister Laruelle:” Wetenschappers schatten dat minsten 35% 
van wat wij consumeren rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van de bestuiving. 
Deze studie is dus erg belangrijk”. 

Project 
Eind augustus waren ons land zo’n 2944 imkers geregistreerd bij het FAVV. Van-
af oktober tot en met de zomer van 2013 zullen 150 van hen – op willekeurige 
wijze geselecteerd  uit de geregistreerde imkers- driemaal bezocht worden door 
een inspecteur-dierenarts van het FAVV en een assistent voor de bijenteelt. Bij 
een eerste bezoek in oktober, wordt de huidige gezondheid van de bijen vastge-
steld. Met een tweede bezoek in maart-april wil men de wintersterfte kunnen be-
palen. Bij een derde en laatste bezoek in juli zal de seizoen sterfte (in de zomer) 
opgemeten worden. Tijdens elk bezoek – waarbij maximaal 6 kolonies opgevolgd 
zullen worden – zal de imker een vragenlijst moeten invullen over de bijenstand, 
zijn management, eventueel uitgevoerde behandelingen enzovoort. Bij de opge-
volgde kolonies zal er ook een klinisch onderzoek gebeuren. Na het tweede be-
zoek zullen laboratoriumstalen geanalyseerd worden om een mogelijk verband 
tussen bijenziekten en de waargenomen wintersterfte te kunnen onderzoeken.               
De Europese Commissie zal de realisatie van dit project co financieren. Het 
FAVV geeft een subsidie van maximaal 120.000 euro. De definitieve resultaten 
zullen eind 2013 beschikbaar zijn. Zo zullen op regelmatige basis gecommuni-
ceerd worden aan Europa en aan de imkers zelf. 
Uit het vakblad: Boer en Tuinder 28 september 2012   
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Lidgeld 2013 
 Ook dit jaar geven we onze leden een unieke kans om EN Het 
Waasse Bieke EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. 
Alleen trouwe leden kunnen van deze mogelijkheid genieten. 
’ t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en milieutijd-
schrift over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samenge-
steld door niet minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder 
ook jouw vertrouwde WIB) die begaan zijn met de natuur en milieu 
in onze eigen streek. 
Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Dus totaal: €36.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 
In deze economische slechte tijden bespaart U hiermee €1.50. 
 
LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abon-
nement voor  ’t Groene Waasland blijft €6,00 .De vermindering 
wordt deels gedragen door de WIB en door ’t Groene Waasland. 
Met dit Combi-abonnement blijft je optimaal en goedkoop op de 
hoogte over je hobby, de prachtige natuur en de milieuproblematiek 
van bij ons. 
Lid voordelen zijn: Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B. 
Verzekering. Vrije toegang tot alle vergaderingen van de WIB 
Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke  
Als bijlid betaalt u €10,00 en u ontvangt alleen HWB 
Per overschrijving aan de Wase Imkersbond  068-0353160-10 over 
te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2013 
+geboortejaar in de mededeling. 
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. 
Dus zo snel mogelijk uw lidgeld voldoen, zodat onze secretaris nog 
voor het einde van het jaar  de ledenlijsten kan doorsturen naar de 
secretaris van de Vlaams Imkersbond. Zij zullen u dankbaar zijn 
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SKY HIVE 

GA naar volgende website : http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/
redactie_detail.asp?iNID=29391 
 
 
In het Sphinxpark in Maastricht is een prototype van de Sky Hive, een 
paal met bijenkasten, geplaatst. Deze maakt het mogelijk om in een 
stedelijke omgeving veilig bijen te houden.  
 
De Sky Hive is een ontwikkeling van het Bee Collective. De bijenkasten 
worden door middel van een lier zes meter omhoog getakeld, of omlaag 
gebracht als de imkers de bijen willen verzorgen. Hoog aan de paal zijn de 
kasten en bijen goed zichtbaar, vormen ze geen overlast voor de omgeving 
en zijn ze beschermd tegen vandalisme.  
 
Stadsbijen  
De bijen in het nieuwe tijdelijke Sphinxpark worden verzorgd door een 
groep imkers, onder begeleiding van een ervaren stadsimker. Die leert de 
groep nieuwe imkers gaandeweg het houden van bijen. Door te werken met 
een groep wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en inpasbaar voor de 
stadsbewoners met hun volle agenda’s.  
 
Volgens de Bee Collective wordt het houden van bijen in stedelijke omge-
vingen steeds belangrijker. De bijenpopulaties slinken wereldwijd door de 
monocultuur en het gebruik van pesticiden op het platteland.  
 
Bijen zijn echter van belang voor bestuiving en daarmee de biodiversiteit 
en onze voedselproductie. Steden bieden een interessant alternatief met de 
bloeiende planten in openbaar en particulier groen.  
 
Bee Collective  
Bee Collective is een groep vormgevers en imkers die het houden van bijen 
stimuleert en zorgt voor de kennisoverdracht aan nieuwe imkers. Het col-
lectief is een samenwerking van Studio Kernland, meier+moor architecture 
and design, Werkmannen, Robin van Hontem product design en de imker 
Pierre van de Wal  
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Plantenexoten en de imkerij in Vlaanderen 

 
Georganiseerd door de Imkersbond van Aalter, 
samen met de Oost-Vlaamse (KOIV) en de West

-Vlaamse Imkersbond (KWVIB) 
Met steun van de Gemeente Aalter 

Programma: 
9h00  Verwelkoming: 
Chris Dauw (Voorzitter KonVIB en KOIV) 
9h10  “Situering van de exotenproblematiek”: 
Arnaut Zwaenepoel (Plantenbioloog en auteur van ver-
schillende boeken) 
9h40  “Verschraalt de bijenweide?”: 
Prof. Frans Jacobs (UGent, imker) 
10h10  “Zin en onzin van het kappen van exoten” 
Jens D’Haeseleer (Studiedienst Natuurpunt) 
 
10h40 PAUZE 
11h10  “Wat doet de overheid rond exoten?” 
Wannes Meersmans (Provincie West-Vlaanderen) 
11h40  “De Vlaamse imker geconfronteerd met te be-
perkte plantendiversiteit” 
Bart Vandepoele (Natuurcentrum De Nachtegaal, im-
ker) 
12h10  Discussie en slotbeschouwingen 
Moderator Prof. Serge Hoste (UGent, imker) 
13h00 EINDE 

Plaats, datum en inschrijving zie blz 18 


