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Zeg Hommel waar haal jij dat veelkleurig stuifmeel vandaan?
Bieke ik ben niet zo kieskeurig als jij,

Ik ga van bloem naar bloem die ik tegenkom, eender welke kleur of geur ze heeft.

Maar Hommel wij zijn met veel te veel in één huis 
Dus gaan we op zoek naar heel veel bloesem tegelijk 

Daarom zijn onze pollen soms geel of rood of ook soms zwart!

Ahja Bieke nu begrijp ik waarom jullie altijd op zoek zijn 
Naar de grote gele, blauwe of paarse velden

Omdat er eigenlijk elders veel te weinig is voor jou volk…

Maar geloof me wij hebben net als jullie te weinig van die heerlijke wilde bloemen, 
Maar dat is toch niet onze fout! 

Zij die zaaien en maaien hebben onze zo lekkere wilde planten teniet gedaan!

Waarom Hommel…? Waarom Bieke…? Ik denk dat ze het zelf niet weten!
Maar toch, jou imker is ervan overtuigd dat hij voor ons het tij kan doen keren
Hommel hij zal er voor ons zijn, door veel te zaaien en te planten waar hij kan, 

Geniet jij er dan ook maar van! 
Zoemmmmm… Brommmmm…

Zeg hommel.

Groetjes, Beedog
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Groetjes, Geert.

Woordje van een bestuurslid

Beste leden, sympathisanten,

Na de natste junimaand sinds 1837 wordt een imker al eens chagrijnig toen de uitnodiging 
voor het imkerscongres (zie verder) in de mailbox viel. Dit congres gaat door op 1 oktober in 
Leuven. Toch prijkt prominent als sponsor op de uitnodiging de naam van Bayer! Bayer gaat 
geen geld pompen in een imkercongres omdat ze meer aspirientjes willen verkopen. Nee, 
ze willen net meer sproeistoffen en genetisch gemanipuleerde gewassen gaan verkopen 
en opnemen in hun gamma met de geplande overname van Monsanto. Ja, de mannen van 
het populaire glyfosaat Round-up. Recent keurde de EU al een verlenging goed voor het 
gebruik van het product met 18 maand. Net genoeg om bevriende studies de wereld in te 
sturen die de gevaren voor de volksgezondheid onder de mat vegen. De marketingmachine 
om goodwill is al begonnen en ze willen tonen dat ze iets terugdoen voor de natuur en 
het behoud van de bijen.  Zo kunnen ze zeggen dat ze de imkers informeren hoe ze hun 
bijen moeten beheren en dat de bijensterfte zeker niet ligt aan hun sproeistoffen. Als de 
imker geen honing meer aan de man mag brengen omdat er net in zijn buurt genetische 
gemanipuleerde gewassen groeien zal hun een zorg zijn. 

Enkele jaren geleden werkte ik - naïef als ik was- twee seizoenen voor Bayer Cropsciences 
als bestuivingsimker. De eerste keer liep alles vlotjes waardoor je in slaap wordt gewiegd en 
het seizoen erop meer kasten inzet om te helpen bij de bestuiving. Aan die samenwerking 
kwam een einde nadat men met een ‘nochtans onschuldig’ fungicide op klaarlichte dag 
was gaan sproeien. ‘s morgens vlogen mijn bijtjes nog stevig. ‘s avonds kropen ze met 
duizenden voor de kasten en in de bloemenvelden rond. 8 van de 12 kasten, ingezet voor 
de bestuiving, haalden de zomer niet eens. Bayer is er dus niet voor u, behalve voor de 
aspirientjes bij hoofdpijn.

Ik ben al tot inkeer gekomen, maar de Konvib nog niet. Zo mijn gal is er weeral uit en samen 
met u gaan we op zoek naar een betere zomer en een geweldig najaar. In dit najaar halen 
we voor u weerom een aantal sprekers met interessante onderwerpen. Alvast van harte 
uitgenodigd.
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Te sterke focus op bebossing?

‘Ironie: te sterke focus op bebossing kan doodsteek geven aan laatste restjes Vlaamse 
biodiversiteit’

Onderzoeker Tobias Ceulemans (KULeuven) heeft vragen bij een te grote focus op 
bebossing in het natuurbeleid.

Op de valreep van 2015 is Vlaanderen een begrip rijker geworden: guerillabebossing. In het 
natuurgebied Averbode Bos en Hei werden afgelopen week honderden boompjes geplant. 
De aanleiding voor deze actie was ontevredenheid over het zogenaamd mislukt herstel van 
heide en vennen. Hiervoor moesten bestaande, weliswaar aangeplante dennenbossen vijf 
jaar geleden wijken voor een grootschalig natuurherstelproject.
Niets mis met zulke boomplantacties, denkt u dan. Het heideherstel is mislukt en bomen 
zuiveren tenminste toch de lucht? Kan iemand, in het door luchtvervuiling geplaagde 
Vlaanderen, hier iets tegen hebben? Toch zeker de ‘groene jongens’ niet?

Toch diende Natuurpunt een klacht in en kondigde de organisatie aan dat alle aangeplante 
boompjes weer zullen worden uitgetrokken! De bomen zijn immers illegaal, want de 
locatie is voorbehouden voor open heidegebied. Een natuurparadox van formaat?

De tegenstelling schuilt in de illusie dat een ‘bos’ kan worden aangeplant. Hoewel 
aangeplante bomen na enkele decennia een gesloten bladerdek kunnen vormen, kan het 
resultaat in de meeste gevallen bezwaarlijk een echt bosecosysteem genoemd worden. 
De ontwikkeling van zo’n ecosysteem verloopt namelijk bijzonder traag. Niet zelden duurt 
het eeuwen vooraleer de typerende humusrijke bosbodem, met zijn typerende waaier 
aan bosbewonende dieren, planten en paddenstoelen, zich helemaal heeft ontwikkeld. 
Daardoor behoren bijvoorbeeld de bekende blauwe bloemenzeeën van miljoenen 
boshyacinten in de Brabantse beukenbossen tot de meest onvervangbare ecosystemen 
ter wereld.

Heide op heidebodem, bos op bosbodem. Eenvoudig, toch?
Dit geldt echter niet voor het leeuwendeel van de bossen, die pas in de afgelopen decennia 
ontstonden op voormalige heides en graslanden, enerzijds door spontane bebossing of 
anderzijds door het beplanten voor houtproductie.

Ondanks de aanwezige boomlaag, is de bodem hier nog steeds karakteriserend voor heide 
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Te sterke focus op bebossing?

of hooiland, met duizenden zaden die nog steeds aanwezig zijn. En net zoals bosbodems, 
kennen deze heide- en graslandbodems een bijzonder lange ontwikkelingstijd, en zijn ze 
dus even onvervangbaar.

Bovendien vertonen bloemrijke heides en graslanden, net zoals bossen, een grote 
intrinsieke erfgoedkundige, natuurwetenschappelijke en biodiversiteitwaarde. Het 
uitgebreide nectaraanbod in open habitats vormt bijvoorbeeld een onvervangbare bron 
van voedsel voor bijen en hommels.

Helaas is de huidige oppervlakte vaak ver ontoereikend voor het huisvesten van voldoende 
bijen en hommels, wat mee aan de basis ligt voor de beklaagde achteruitgang van deze 
bestuivers. Het herstellen van voldoende grote, bloemrijke heides en graslanden is daarom 
essentieel. Men zou dus als algemene regel kunnen stellen: heide op heidebodem, bos op 
bosbodem. Eenvoudig, toch?

Bomen zuiveren tenminste de lucht?
Niets is minder waar helaas, zoals het conflict in Averbode perfect illustreert. Ten eerste 
verloopt natuurherstel niet altijd even snel noch even succesvol. Zelfs in een ideale situatie 
neemt de ontwikkeling van de gewenste resultaten al gauw meer dan een decennium in 
beslag.

Als aangeplante bomen ook slechts vijf jaar zouden krijgen om een bos te vormen, dan 
kan men eveneens alle boomplantacties ooit als mislukt beschouwen. Verder versterken 
sympathiek ogende acties als guerillabebossing de druk vanuit de publieke opinie om 
bomen zoveel mogelijk te sparen. Want bomen zuiveren tenminste de lucht?

Dat deze slogan voorbij gaat aan de realiteit dat de grootste winsten voor bestrijding van fijn 
stof door bomen beperkt zijn tot de meer stedelijke omgeving, wordt hierbij gemakkelijk 
genegeerd. Daardoor gaan verenigingen zoals Natuurpunt en hetAgentschap voor Natuur 
en Bos van de Vlaamse gemeenschap steeds vaker afzien van het noodzakelijke kappen van 
bomen. Ondanks enkele tekortkomingen is het Europees natuurherstelproject in Averbode 
hierop een gelukkige uitzondering.

Niettemin winnen boomplantacties steeds meer aan populariteit. Daarnaast bestaat er 
zelfs een wettelijk verankerde verplichting om bij het kappen van bomen deze elders 
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Te sterke focus op bebossing?

Groetjes, het bestuur

Bron: www.knack.be - gepubliceerd met toestemming van de auteur.

opnieuw aan te planten of financieel te compenseren, bij het publiek gekend door de 
ophef rond de uitbreiding van het transportbedrijf H. Essers in Genk.

De onmogelijkheid om bossen te planten ontmaskert echter meteen pijnlijke 
tekortkomingen van dit belangrijk instrument van het Vlaamse natuurbeleid.

Ten eerste omdat dit instrument mogelijk maakt dat echt waardevolle bossen kunnen 
worden gekapt, men gaat er namelijk verkeerdelijk van uit dat ze elders gecompenseerd 
kunnen worden.

Ten tweede omdat het hierdoor onnodig moeilijk wordt gemaakt om oude heides en 
graslanden te herstellen, de gekapte bomen moeten immers vaak gecompenseerd worden.
En tot slot omdat de keuze van de locatie voor boscompensatie vaak eerder opportunistisch, 
dan wel ecologisch geïnspireerd is. Zo kan bomen aanplanten rondom kernen van 
waardevolle oude bossen wel degelijk zinvol zijn, om de vaak kleine overgebleven snippers 
te beschermen voor negatieve buiteninvloeden. Erger is het aanplanten van bomen op 
waardevolle landbouwgrond of, zoals steeds meer en meer gebeurt, in de weinige en 
vaak te kleine natuurgebieden. Zo verdwijnt de schaarse open ruimte ten voordele van 
uiteindelijk banale houtaanplanten onder het mom van zuivere lucht.

Helemaal zinloos is het versnipperd verdelen van fondsen voor boscompensatie over 
gemeenten in de hoop dat hier en daar een boom zal worden geplant.

Door een te sterke en vaak onterechte en ongefundeerde focus op bebossing lijkt het erop 
dat na reeds meer dan een eeuw van teloorgang van waardevolle natuur in Vlaanderen, 
uitgerekend het hedendaagse natuurbeleid misschien de finale doodsteek geeft aan de 
laatste restjes Vlaamse biodiversiteit. O ironie...

De auteur is post-doctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
en is werkzaam bij het laboratorium voor Plantendiversiteit en Populatiebiologie aan de 
K.U.Leuven.
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Nieuwe bijencursus in het Waasland

Groetjes, Het bestuur

Nemec vzw in samenwerking met RKH vzw. organiseert een cursus “Inleiding tot de 
bijenteelt.” 2016 - 2017.

De inhoud van deze lessenreeks is volledig gebaseerd op het “leven van de bijen”. Hier 
worden geen imkerijtechnieken besproken of komen sporadisch als raakvlak te pas. 
Het leren kennen van de bijen in de bijenstaat, haar sociaal gedrag, haar communicatie 
mogelijkheden, haar interactie met de natuur, haar woongewoonte en woonregeltjes, haar 
gevecht om te overleven en het bouwwerk waarin ze woont en dat ze realiseert, zijn van 
primair belang. Deze kennis maakt het u mogelijk om  op een oordeelkundige wijze te 
kunnen over gaan tot het “houden”  en  het “werken” aan de bijen. In een volgende fase 
kan dan gezocht worden naar oordeelkundige technieken…

Deze cursus wordt dit jaar georganiseerd te Nieuwkerken-Waas vanaf 12 oktober 2016 . 
Buitenstraat 12, te midden van een prachtige omkadering, inclusief met bijenstand.

Klik hier voor het programma .

De cursus wordt begeleid met een handige cursusmap als naslagwerk.

Vooraf inschrijven is natuurlijk belangrijk, dit kan door het invullen van DiT formulier.

Inschrijvingsgeld = 125 €.

Dit bedrag hebben we noodzakelijk moeten aanpassen door het verminderen van de 
subsidies van de Vlaamse Overheid.

Corneel Dewindt

Tel. 03 773 32 32         0475 862648

corneel.dewindt@nemec.be

http://www.rkhvzw.be/index.php/educatie/inleiding-tot-de-bijenteelt-te-nieuwkerken-waas
http://www.rkhvzw.be/index.php/educatie/inschrijvingsformulier-cursus/view/form
mailto:corneel.dewindt%40nemec.be?subject=
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Deze studie vergeleek intensief gemaaide grasoppervlaktes met zeer passief gemaaide 
gazonoppervlaktes. Met andere woorden de klassieke gazon die in deze studie 12 maal 
per jaar werd gemaaid ten opzichte van de extensieve gazon die we ondermeer langs 
wegbermen aantreffen en slechts 2 maal per jaar werd gemaaid. De studie gebeurde in de 
toepasselijk Duitse stad Tübingen. Er werd voor alle duidelijkheid geen gebruik gemaakt 
van het welgekende bijenvriendelijke Tübingen bloemenmengsel.

Fragmentatie en vernietiging van natuurlijke gebieden, monoculturen en urbanisatie zijn 
onder andere oorzaken van de dalende biodiversiteit. Natuurlijke graslanden komen nog 
maar schaars voor en steeds meer worden ze intensief beheerd. Hoge bemesting, frequent 
maaien en ploegen hebben een negatieve impact  op de diversiteit van fauna en flora. 
Vooral wilde bijen zijn gevoelig voor veelvuldig maaien. Het snelle en machinaal maaien 
van een bloemende weide kan op een dag tot 50% van een totale wilde bijenpopulatie 
doden. Voor honingbijen zou dit neerkomen op 90 000 bijen per hectare. Dat zijn maar 
liefst 9 honingbijen per vierkante meter!

Verspreid over de stad werden vijf uiteenlopende locaties gekozen die representatief zijn 
voor andere stedelijke graszones. Voor alle locaties werd tijdens de periode April-september 
maandelijks stalen genomen met vangnetten. In totaal werden 177 wilde bijen gevangen 
en gedetermineerd wat resulteerde in 43 verschillende soorten. Bedreigde soorten werden 
enkel terug gevonden op locaties met verminderd onderhoud. Deze locaties kenden 
ook een grotere diversiteit aan bijen. Wanneer bepaalde stroken ongemaaid bleven als 
vluchtzone was de diversiteit nog hoger. Soorten die slechts eenmaal werden gevangen 
kwamen 3 keer meer voor in gazon met minder dan met meer onderhoud.

Dit alles is niet nieuws maar het toont nog maar eens het belang van extensief beheer aan 
in stedelijke, groene publieke ruimtes. Dit onderzoek richtte zich specifiek op stedelijke 
groenzones maar kan in principe ook vertaald worden naar een landelijke context. Als men 
weet dat ongeveer 50% van de wilde bijen nu voorkomt in stad kan ook de stadsrand en 
het platteland nog verbeteren.

Stedelijk groen minder maai is positief voor bijen

Bron : Wastian L, Unterweger PA, Betz O (2016) Influence of the reduction of urban lawn mowing on wild bee

diversity (Hymenoptera, Apoidea). Journal of Hymenoptera Research 49: 51–63.

Groetjes, Olivier
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Oproep HealtyBee project FAVV
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Oproep HealtyBee project FAVV

Groetjes, Het bestuur

Dit is het recept van de uiensoep tegen kalkbroed 

- 25 cl water,
- 50 g ajuin, zonder de buitenschil en in schijfjes gesneden,
- 30 minuten laten koken,
- mixen en filteren,
- => geeft ongeveer 150 g sap,
- daarin 150 g suiker laten smelten,
- in één keer in voederbak toedienen.

Groetjes, Ghislain De Roeck

Recept tegen kalkbroed
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Plant van de maand juni 2016

Astrantia of Zeeuws knoopje is een betrouwbare vaste plant die al eind mei in bloei 
kan staan. De bloei houdt aan tot en met september/oktober maar wie bijen wilt lokken 
knipt na de eerste bloem de uitgebloeide bloemen af. De herbloei met verse nectar 
vindt enkele weken later plaats. We vinden in een scherm meestal twee types bloem: 
tweeslachtige, met een korte roze steel, en mannelijke, met een veel langere steel. Er 
wordt geen stuifmeel maar wel nectar verzameld; deze wordt op het vruchtbeginsel 
afgescheiden en is makkelijk bereikbaar. De nectar bevat vruchtensuiker, druivensuiker 
en een te verwaarlozen hoeveelheid bietsuiker. Wat de suikersamenstelling betreft valt 
er voor de bijen aan deze nectar niet veel te verbeteren om er honing van te maken. Er 
zijn een twintigtal cultivars beschikbaar in rode, roze en witte tinten. Allen verkiezen ze 
een zonnige tot half beschaduwde plaats in een frisse tot vochtige, humeuze bodem. De 
bloemen worden tevens door solitaire bijen en hommels bevlogen.

Een bij bezoekt gemiddeld 10 bloemen per minuut. Elke vlucht duurt ongeveer 10 minuten. 
Op een vlucht van 1 uur kunnen ze twee stuifmeelklompjes verzamelen en maximum 60mg 
als het om nectar gaat. Een gemiddeld volk haalt jaarlijks 40 kg stuifmeel en 500kg nectar of 
250 kg honing binnen. Hiervoor moeten ze meer dan een miljoen bloemen bezoeken. Een 
hele klus! Degelijke kennis van de bijenweide is daarom onontbeerlijk. Daarom beschrijven 
we vanaf deze editie elke keer een drachtplant.

“Honingbijen op Astrantia major ‘Buckland’” - Photo by “Olivier Foubert’ - Licensed under “© Olivier Foubert”

Groetjes, Olivier
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Dit monumentale schilderij van de godin Venus en 
haar zoon Amor heeft een aanstekelijk thema. De 
kleine Amor heeft honing gestolen. Hij houdt de 
honingraat nog in zijn hand en boze bijen zwermen 
hem om het hoofd. 

Zijn moeder Venus leert hem hier een lesje: de 
brandende liefdespijlen waarmee hij nogal wat  
mensen treft, steken net zo hard als de bijen en nu 
voelt hij zelf een wat hij teweegbrengt.

De Latijnse tekst linksboven maakt een vergelijking 
tussen een angel en kortstondig liefdesgenot, dat 
gevolgd wordt door hartenpijn. 

Los van deze thematiek gaat de meeste aandacht 
uit naar Venus, die op een voor Cranach typerende 
manier is weergegeven met een lelieblanke huid, 
langgerekte ledematen en een klein fijn gezicht. De 
ragfijn geschilderde sluier benadrukt haar naaktheid 
eerde dan dat er iets door wordt verhuld. 

Dit soort voorstellingen van Cranach van het 
vrouwelijke naakt zijn in zijn tijd al zeer populair.

Venus en Amor de honingdief

Groetjes, Hugo Maes

Lucas Cranach De Oude 1472-1553.

Geschilderd na 1537, www.krollermuller.nl
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Slingeren van heidehoning

De aantasting van de bijenweide door onze moderne levenswijze heeft zich wel het meest 
geaccentueerd in de achteruitgang van de heide. Waar vroeger de heidevelden tot  aan de 
horizon reikte , zijn de oppervlakten nu zeer sterk ingekrompen. De laatste jaren werden 
door verschillende bosbranden het beheer en behoud nog bemoeilijkt. 

Het beeld van de ellenlange rijen bijenkasten is uit het heidelandschap verdwenen. Her en 
der staan nog enkele kasten. Het loont haast niet meer de moeite nog bijen naar de heide 
te brengen, zeker niet als het weer wat tegen zit en nog minder voor onze Wase imkers. 

Dit maakt natuurlijk dat de schaars verzamelde honing des te meer waarde krijgt. Het is 
de imker ook zeer goed bekend dat heidehoning een ‘probleem’-honing kan zijn. Denk 
maar even aan de langere bewaring. Reeds bij het slingeren is het opletten geblazen. We 
zitten ongeveer in de tweede week van september als de kasten terugkomen. De nachten 
zijn reeds koel en de dagen niet meer zo warm. De honing is kouder en komt bijgevolg 
moeilijk uit de raten. Daarbij komt nog dat heidehoning veel kleveriger is dan gewone lente 
-of zomerhoning. Dat maakt dat men zonder voorzorgen slechts een opbrengst heeft van 
ongeveer 50%.

Met behulp van het Kolbtoestel wordt heidehoning slingeren een pak eenvoudiger. Het 
toestel werd ontwikkeld door de heer Max Kolb waarvoor hij bekroond werd. Er bestaan 
zowel hand -als automatische versies. Voor en tijdens het gebruik kan het toestel eventueel 
verhit worden.

Groetjes, Het bestuur.

Handkolbtoestel Rolkolbtoestel
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Het omlarfproject was weerom een succes dit jaar.

De stammoer was dit keer een K.I. reinteeltmoer van het Antwerpse, de kwaliteit van haar 
nageslacht zal pas volgend jaar merkbaar zijn. Deze keer was het nogal aan de late kant van 
het seizoen, maar gelukkig want de weersomstandigheden waren daarvoor enorm slecht. 
Sommige larfjes kregen op 17 juni de kans van hun leven om uit te groeien tot koningin, 
een operatie waarvan je levensduur wordt verlengd van 6 weken tot 5 jaar.  Wie zou daar 
niet gelukkig mee zijn! 11 imkers schreven zich in voor het verkrijgen van larfjes waarbij er 
30 verdeeld werden.

De Wase Imkersbond wenst iedereen veel succes met de aanschaf van hun nieuwe soort.

Omlarfproject  18 juni 2016

Schaatsende bijen

Groetjes, Marc Nicque

Schaatsende honingbij  - foto door Hugo Maes
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Het paringsritueel van de honingbij is een mysterieuze zaak. Alles speelt zich af hoog in de 
lucht en in moeilijk te vinden zones. Moderne technieken, zoals ondermeer radar, tonen 
aan dat darren bij het ontdekken van een maagdelijke koningin er gezamenlijk achteraan 
gaan. Ze vliegen in een soort formatie die de vorm van de staart van een komeet aanneemt.

Zoek de koningin
Studies hebben aangetoond dat darren de koninginnen in eerste instantie detecteren 
aan de hand van reuksignalen. Wetenschappers kenden al veel langer het bestaan van 
de zogenaamde ‘koniginnesubstantie’, een feromoon dat bestaat uit acht componenten. 
Wat de exacte samenstelling ervan is en welke rol het speelt in het leven van de kolonie 
is slechts recentelijk vastgesteld en beschreven. Een van die componenten, het ‘9-oxo-2-
decenoic-zuur’ - ook 9-ODA genoemd - is de geurstof die de darren aantrekt tijdens de 
bruidsvlucht. Het is dezelfde stof die de werksters aan de moer bindt en er voor zorgt dat 
ze niet aan de leg komen. Onderzoekers concentreerden zich ondermeer op de receptoren, 
gelegen op de antennes, die gespecialiseerd zijn in het opsporen van geuren. Zij wisten 
dat mannelijke bijen minder van deze ‘ontvangers’ bezaten dan de werksters om de 
eenvoudige reden dat zij niet hoeven te fourageren en bijgevolg niet in staat moeten zijn 
de vele verschillende bloemengeuren te detecteren. Met ondermeer als gevolg dat hun 
sociale rol binnen de kolonie in feite quasi onbelangrijk is. Hun enige zinnige taak bestaat 
er dus in een koningin te vinden en ze te bevruchten. Door middel van genetische analyses 
(1) slaagde men erin welke geurreceptoren bij de darren veel dominanter waren dan bij 
de werksterbijen. Er werden er uiteindelijk vier gevonden. Geurstoffen worden gecapteerd 
via de receptoren op de antennes, vinden hun weg naar de hersenen die op hun beurt het 
signaal geven ‘ik heb deze chemische stof waargenomen’. Gaat het om het ‘9-ODA’, dan 
geldt voor de dar het signaal: ‘er is hier ergens een koningin, ga er achteraan’. Het feit dat 
men er in geslaagd is te bepalen welke van de vier geurreceptoren correspondeert met het 
‘9-ODA-zuur’ is zonder meer een formidabel resultaat. Wetenschappers hebben decennia 
getracht de mysteries in verband met de reukzin van insecten te doorgronden. Dank zij de 
nieuwste technieken worden enorme stappen vooruit gezet en ziet de verder toekomst er 
veelbelovend uit.

De kwaliteit van de darren
Om in staat te zijn een koningin behoorlijk te bevruchten, dienen darren gezond en goed 
ontwikkeld zijn. Naast de uitstekende vliegcapaciteiten die hen in staat moet stellen de moer 
te ‘vangen’, moeten ze beschikken over een voldoende voorraad spermatozoïden. Immers 

Darren en het bevruchten van de koningin
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Darren en het bevruchten van de koningin

slechts een fractie van elke ejaculatie komt in de spermatheek van de koningin terecht. 
Van de vele darren die in een bijenkolonie gekweekt worden, zullen er slechts enkelen 
in slagen te paren. Wat wil zeggen dat er een strenge natuurlijke selectie doorgevoerd 
wordt tijdens de bevruchtingsvluchten. Enkel die exemplaren die betere vliegcapaciteiten 
hebben en op de meest efficiënte manier de aanwezigheid van koninginnen kunnen 
detecteren, zullen in hun opzet slagen. Vandaar dat men getracht heeft, aan de hand 
van observaties op de verzamelplaatsen, bepaalde fysische eigenschappen - bv. de 
vleugellengte en de ‘fluctuerende asymmetrie van de vleugels’ - te onderzoeken van 
de darren die er in geslaagd waren te paren. Die gegevens ging men vergelijken met 
dezelfde kenmerken van de darren die in de kolonie aanwezig waren, met de bedoeling 
de best scorende exemplaren te selecteren om te gebruiken bij KI-projecten. De resultaten 
waren verrassend. Al vlug bleek dat betrokken kenmerken significant slechter scoorden 
bij de darren die gepaard hadden, dan bij hun collega’s in het moedervolk. Vandaar de 
voorzichtige conclusie dat een stabiele ontwikkeling van de darren in hun kolonie, een 
mogelijke invloed heeft op hun bevruchtingscapaciteiten. Wat ondertussen vast staat is dat 
de lichaamsomvang een invloed heeft op de zaadproductie. Dit wees een proef uit waarbij, 
in dezelfde kolonie, darren gekweekt werden in darrencellen en in werkstercellen. Uit de 
eerste kwamen ‘grote’ darren te voorschijn, de tweede leverden ‘kleine’ exemplaren. De 
kleinere darren, die ook een kleinere vleugelomvang hadden, produceerden aanzienlijk 
minder spermatozoïden dan hun normaal gebouwde broers. In cijfers uitgedrukt gaat 
het om ongeveer twee derde van de aangemaakte hoeveelheid bij de grote darren. Men 
maakt tevens de opmerking dat de inspanningen die moeten geleverd worden tijdens het 
kweken van ‘mini-darren’, kleiner zullen zijn per geproduceerde zaadcel omdat het aantal 
spermatozoïden in verhouding tot hun lichaamsgewicht groter is. Sedert bijenkolonies in 
normale omstandigheden alleen grote darren telen, zal de noodzakelijke hogere investering 
tijdens het opkweken, op de een of andere manier moeten gecompenseerd worden door 
extra voordelen die zij ontwikkelden op het gebied van efficiëntie bij het paren. Uit een 
reeks studies bleek dat een varroabesmetting van darrenbroed in het larvestadium, de 
bevruchtingscapaciteit op ingrijpende wijze wordt aangetast. Reeds de invasie van één 
enkele vrouwelijke mijt veroorzaakt een significant gewichtsverlies en twee of meer mijten 
reduceren de levensverwachtingen van de dar op zodanige wijze dat het stadium van 
seksuele rijpheid nog zelden bereikt wordt. Een dar die geparasiteerd wordt door één mijt 
verlies nauwelijks aan vliegkracht, maar zijn spermaproductie vermindert met liefst 24%. 
Bij darren die de invasie van twee mijten overleven loopt dit op tot 45%.
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Darren en het bevruchten van de koningin

De meervoudige paring maakt het verschil
Bij het begin van haar leven gaat de koningin en of meerder keren op bruidsvlucht. Tijdens 
die vlucht(en) paart ze met één tot zelfs veertig darren. Gemiddeld blijken dat er een 
twaalftal te zijn. De zaadcellen worden opgeslagen in haar spermatheek. Met deze voorraad 
zal ze het haar ganse leven moeten doen. Haar succes - als je dat zo mag noemen - schijnt 
afhankelijk te zijn van het aantal darren waarmee ze paarde. Anders gezegd: het aantal 
partners is een belangrijke factor in de attractiviteit van de moer voor de werksterbijen 
en bijgevolg ook voor de duur van haar ‘regeerperiode’. Meervoudige paringen hebben 
een invloed op samenstelling van het zogenaamde ‘koninginnenferomoon’, het chemische 
signaal dat de werksters aan de koningin bindt. Vermits het zeer moeilijk is exact te 
bepalen hoeveel maal een koningin op natuurlijke wijze bevrucht wordt, werden een 
aantal moeren kunstmatig geïnsemineerd. Op die manier trachtte men het effect van 
meervoudige paringen te bepalen. Sommige koninginnen werden geïnsemineerd met het 
sperma van één enkele dar, andere met dat van tien. Vervolgens werden ze elk ingebracht 
in een bijenvolk. Tijdens de observaties viel het onmiddellijk dat de werkbijen veel meer 
aandacht besteden aan een meervoudig geïnsemineerde moer dan aan de andere. 
Haar zogenaamde ‘hofstaat’ was veel actiever bij het bestasten met de antennes en het 
aflikken. Vervolgens werden de feromonen die de koninginnen afscheiden via de klieren 
op de mandibels geanalyseerd. Hieruit bleek dat de samenstelling van deze geurstoffen 
grondig gewijzigd wordt na de paring en dat het aantal keren dat gepaard werd een 
belangrijke factor is in het wijzigingsproces. Met andere woorden: het chemisch profiel 
van het feromoon van een eenmalig geïnsemineerde moer, verschilt grondig met dat van 
de meervoudig bevruchte. De consequenties zijn duidelijk: de interactie tussen werksters 
en koningin zijn afhankelijk van de ‘kwaliteit’ van het feromoon. Werksterbijen geven 
overduidelijk de voorkeur aan die van een meervoudig bevruchte koningin.

Het onderzoek suggereert dus dat koninginnen die met meerdere partners paren superieur 
zijn. Vermits nogal wat imkers zich vaak bevruchte moeren aanschaffen, zou het nuttig zijn 
mocht men op een eenvoudige wijze kunnen bepalen of de moer in kwestie bevrucht werd 
door één dan wel meerdere darren.

Bron: www.bijen-avi.be - Gepubliceerd met toestemming

Groetjes, Het bestuur.
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Welk effect heeft zwaartekracht - of beter gezegd het gebrek aan- op de structuur 
van honingraat? Dat was de vraag van Dan M. Poskevich toen hij zijn experiment 
aan Nasa voorstelde. Het doel van de studie bestond er in om het gedrag van bijen bij 
microzwaartekracht en om de vorm, grootte, wanddikte en het volume van honingraat te 
bestuderen.

Wanneer een vliegbij terugkeert met nectar en die vervolgens aan de voedsterbijen 
overdraagt om tot honing te laten omzetten moet er ruimte zijn om de nectar op te 
slaan. Is die er niet dan blijft de nectar in de honingmaag waar de suikers zich opstapelen 
waardoor de wasklieren actief worden. Zonder voldoende nectar zijn bijen dus niet in staat 
om wasraat op te bouwen.

Een speciale kast met zo een 3400 werksters en een ingekooide koningin en met voldoende 
voedsel werden op 5 april 1984 met de Challanger shuttle de ruimte in gestuurd. Een 
tweede exemplaar bleef op de begane grond. Gedurende de 7 dagen lange missie werden 
de bijen vier keer geëvalueerd door de astronauten. Hier bij ons op de Aarde werden de 
bijen gevolgd met camera’s en sensoren. Ook de Aardse bijen werden verscheidene malen 
gecontroleerd. 

Uit de ‘buitenaardse’ kast werden bij terugkeer 120 dode bijen aangetroffen terwijl er 
350 dode exemplaren bij de gewone kast aanwezig waren. De koningin legde in de 
ruimte ongeveer 35 eitjes die achteraf om ongekende reden niet verder ontwikkelden. Er 
werden verschillende hoeken gemeten waaronder de raat werd opgericht, celdensiteit en 

Bijen in de ruimte

Een van de astronauten met bijenkast Student Dan M. Poskevich met bijenkast
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Bijen in de ruimte

Bron: Nasa/Jsc internal note - A comparison of honeycomb structures built by Apis mellifera. Lyndon B. Johnson 

Space Center Houston, Texas 77058, october 20, 1989

Groetjes, Olivier

celdiepte waren ongeveer gelijk. Verschillend waren wel de celdiameter en de wanddikte. 
In de ruimte bleek die respectievelijk kleiner en groter te zijn.

De astronauten noteerden in het logboek dat “tegen dag 7 de honingraat goed ontwikkelde 
, de bijen zich aangepast leken te hebben aan 0 G zwaartekracht. Niet langer vlogen ze 
tegen de wand van de kast maar waren ze in staat om van plaats naar plaats te vliegen.” Dit 
duidt er in ieder geval op dat bijen over een bepaald leervermogen beschikken.

Om tot echte wetenschappelijke conclusies te komen is echter meer onderzoek vereist. 
Voor wie al een plekje op Mars of op de Maan heeft gekocht, weet dan dat je er ook bijen 
kan houden.

Wat hebben we toch verkeerd gedaan 
Dat de bij ons steeds meer en meer verlaat

Hebben we haar natuur verkracht en verward

Wat denkt ze van ons mensen
Zijn wij de gebroken schakel in haar levensspel

Of zijn we te gulzig omgesprongen met alles wat we natuur noemen

Het zal ons mensen veel te laat duidelijk worden wat we verkeerd hebben gedaan
En dan… zal de bij dan nog bestaan en vragen ons nog maar eens af

Wat hebben we toch verkeerd gedaan

Wat hebben we toch verkeerd gedaan?
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Bijen worden steeds kleiner en recente studies wijzen op een grotere stijging bij grote 
bijen dan bij kleine bijen. Dit suggereert dat op grote bijensoorten druk wordt uitgeoefend 
om kleiner te worden. Wat zou de reden hiervoor kunnen zijn en wat zijn de gevolgen 
voor de bestuiving? Hiernaar deed de Wageningen Universiteit onlangs een onderzoek. 
De meeste onderzoeken spitsen zich toe op de oorzaken van de bijenachteruitgang en 
slechts weinigen op de mogelijkheid van bijen om zich aan te passen aan de veranderende 
condities die bijdragen aan die achteruitgang. Deze studie onderscheidt zich op dat vlak 
van eerdere onderzoeken.

De grootte van bijen hangt nauw samen met het vliegbereik en mobiliteit en daarom 
ook met de toegankelijkheid tot voedingsbronnen. Grotere bijen kunnen meer pollen 
en nectar transporteren en hoeven daarom minder vluchten uit te voeren. Tegelijkertijd 
hebben grotere bijen ook meer voedsel nodig. Deze relatie bepaald uiteindelijk de grootte 
van een bij. Op die manier is het niet ondenkbaar dat er selectiedruk ontstaat wanneer 
minder voedsel beschikbaar is. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat wanneer een 
bijensoort zowel grote als kleine exemplaren bevat de kleine bevoordeeld worden omdat 
ze minder voedsel nodig hebben voor zichzelf en om kleine nakomelingen te maken.

Uit de resultaten bleek dat vrouwelijke bijen (vooral dan bij de wilde soorten waar 
vrouwtjes veel groter zijn dan mannetjes) 3 % gekrompen zijn. Bij de kleinere mannetjes 
ging het slechts over 1.3%. De grootste soort werd gemiddeld 6.5% kleiner, de kleinste 
amper 0.5%. Er werden exemplaren gemeten die dateerden uit de periode 1900 tot 2010. 
Ook de mens reageert overigens op gelijkaardige manier op veranderende condities. Denk 
maar aan de Nederlandse mannen die sinds 1865 gemiddeld 10.2% groter geworden zijn.

Het is niet onlogisch dat vooral vrouwelijke bijen krimpen want tenslotte hebben zij 
niet alleen het meeste voedsel nodig omdat ze het grootst zijn maar ook omdat ze voor 
nakomelingen moeten zorgen. Grote mannetjes zouden dan weer meer fitheid uitstralen 
wat hen een paringsvoordeel oplevert. Dit alles wijst er op dat de condities voor vrouwelijke 
bijen de laatste jaren drastisch veranderd zijn. Deze evolutie zou kunnen leiden tot een 
verkeerde verhouding bloem- /bijengroottte waardoor verminderde bestuivingsefficiëntie 
kan optreden.

Grote bijensoorten worden steeds kleiner

Bron: Oliveira MO, Freitas BM, Scheper J, Kleijn D (2016) Size and Sex-Dependent Shrinkage of Dutch Bees during 

One-and-a-Half Centuries of Land-Use Change. PLoS ONE 11(2): e0148983. doi:10.1371/journal.pone.0148983

Groetjes, Olivier

http://www.ifang.be/resultaten-enquete-wintersterfte-2015-2016
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Welke tuinplanten trekken de meeste bijen aan?

In 2014 startte de Rosybee plantenkwekerij in South-Oxfordshire, UK een onderzoek 
naar de meest bijenvriendelijke tuinplanten. In 2015 zette ze het onderzoek verder en 
kwamen met bovenstaande bevindingen uit de bus. In plaats van gebruik te maken van 
een scoresysteem werden de planten op bijenbezoek onderling met elkaar vergeleken. 
De drie planten die over beide jaargangen het aantrekkelijkst waren hebben eenzelfde 
kenmerk, een lange bloeiperiode. Zonnekruid, vetkruid en slangekruid vormen de top drie. 
Daarnaast concludeerden de onderzoekers ook dat gezonde planten meer bijen aantrekken 
en dat zowel inheemse als uitheemse planten evenveel bijen aantrekken.

Bron: Rosybee Research Findings 2015 update: Which ‘bee-friendly’ plants attract the most bees? Rosi Rollings, 

February 2016

Groetjes, het bestuur

Overzichtsgrafiek van de meest bijenvriendelijke planten op de Rosybee plantenkwekerij

http://www.ifang.be/resultaten-enquete-wintersterfte-2015-2016
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Bron : http://uk.reuters.com/

Franse wetgevers hebben een plan voor een totale ban van sommige veel gebruikte en 
schadelijke pesticiden goedgekeurd. Hiermee gaan ze een stap verder dan de Europese 
restricties. Het debat leidde tot heftige debatten tussen landbouwers, chemische bedrijven, 
imkers en natuurverenigingen. 

De europese unie heeft het gebruik van neonicotinoïdes, onder andere geproduceerd door 
Bayer, CropSchience en Syngenta, na twee jaar onderzoek dat wees op een potentieel 
gevaar voor bijen, beperkt.

De pesticideproducenten zweren dat er onvoldoende bewijs op tafel ligt om de schuld in 
de schoenen te schuiven van de neonicotinoïdes. De slechte toestand waarin de bijen de 
laatste jaren verkeren is een complex fenomeen waaraan verschillende oorzaken aan de 
basis liggen.

De Franse ban werd onlangs door een nipte meerderheid onder de vorm van een draft 
wetgeving over biodiversiteit goedgekeurd. Het zal echter tot september 2018 duren 
vooraleer de wetgeving van kracht zou worden, wat een jaar later is dan de eerder 
vooropgestelde datum.

De wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Franse senaat die in een vorige 
zitting eerdere versies afwezen. 

Bant Frankrijk neonicotinoïdes?

Groetjes, het bestuur
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Een frequent gebruikt argument om de vele pesticidestudies onderuit te halen is dat het 
gaat om zogenaamde laboratoriumstudies die niet overeenstemmen met de werkelijke 
veldcondities. Deze laboratoriumtesten zijn nu ook voor het eerst in Europa op het veld 
uitgevoerd. Een tweede argument omhelst het idee dat bijen het onderscheid tussen 
behandelde en onbehandelde planten kunnen waarnemen. Dit werd echter door eerder 
onderzoek van Geraldine Wright van de Newcastle University tegengesproken. Bovendien 
constateerde de onderzoekers dat bijen de neonicotinoïdes niet kunnen proeven, ongeacht 
de concentratie. Deze bevindingen worden bevestigd door deze nieuwe veldstudie die 
wordt beschouwd als de beste tot nu toe.

De Zweedse studie onder leiding van Maj Rundlöf bestudeerde de reactie van honingbijen, 
hommels en solitaire bijen op neonicotinoïdes op acht behandelde en acht onbehandelde 
koolzaadvelden. Clothianidin werd ingezet voor de acht behandelde velden. In de Europese 
Unie is clothianidine sedert 1 augustus 2006 toegelaten maar op 29 april 2013 heeft de 
Europese Commissie besloten dit pesticide voorlopig te verbieden. Het verbod, dat inging 
op 1 december 2013, geldt niet voor de glastuinbouw (kassen), en staat momenteel ter 
discussie.

Voor honingbijen werden geen merkwaardige verschillen gevonden tussen beide veldtypes. 
De densiteit aan wilde bijen en hommels was bij de behandelde velden wel gehalveerd.  
Ook de groeiratio van hun nestplaatsen kende een daling. Een mogelijke verklaring schuilt 
in de koloniegrootte. Een kolonie honingbijen is dermate groot in verhouding tot een 
kolonie hommels een verlies aan bijen minder effect heeft op de gezondheid van het volk. 
In de meeste studies wordt de honingbij als modelorganisme gebruikt om schadelijke 
effecten van pesticiden te bestuderen. Als, zoals uit deze studie blijkt, honingbijen effectief 
beter bestand zijn tegen pesticiden houdt dat geen goed nieuws in voor hommels en 
solitaire bijen. Het zou dus zowaar kunnen betekenen dat het met hen nog slechter gesteld 
is dan met onze honingbij.

Ook in Amerika is het debat geopend. De EPA (The U.S. Environmental Protection Agency) 
heeft aangekondigd een eerste beoordeling van de neonicotinoïde imidacloprid te maken. 
De eerste resultaten wijzen op een potentieel risico voor volken voor de gewassen die 
bestuivers aantrekken. De imidacloprid beoordeling is de eerste van vier. In december 
2016 worden evaluaties van clothiandidin, thiamethoxam en dinotefuran verwacht. 

Bijenstudies wakkeren pesticidedebat aan

Bron : Bee studies stir up pesticide debate, Daniel Cressey. Nature, vol 25, 23 april 2015

Groetjes, Olivier
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Laat ons een bloem - Louis Neefs

Groetjes, het bestuur

Dit is een lied voor de mensen die zorgen, dat morgen de mensen al dood zullen zijn, dit is 
een lied voor de doden van morgen, begraven gekist in een stenen woestijn.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid 
mee
.
Je preekt en je hakt en je boort door de bergen, je maakt elke heuvel gelijk met de grond, 
de reuzen van nu lijken morgen maar dwergen, vooruitgang vernieuwd wat er gisteren nog 
stond.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid 
mee.

De vis in de zeeën vergiftigd gestorven, het zand op de stranden vervuild door mazout, en 
jij door je tankers en chequeboek bedorven, je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft 
gebroed

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid 
mee.

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton, de 
maan zal dan koud op je nachtmerries schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde 
begon.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid 
mee.

de wereld die moet nog een eeuwigheid mee
een eeuwigheid mee x4
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Overname publicaties Het Waasse Bieke:
Alle in deze imkerinfo  gepubliceerde  artikelen, meningen en inzichten van de WIB 
en artikels van derden 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 ” ’t Korfje ”.Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist.

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.

Betalingen WIB op rekeningnummer: 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 doet. Betaling lidgeld gebeurt door middel van storting 
op het rekeningnummer met mededeling: Lidgeld jaar / naam / geboortejaar / e-mailadres.

Indienen artikels
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 
van het Waasse Bieke op het redactieadres admin@waseimkersbond.be toekomen.                       
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