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Waarde leden,

De laatste bijeenkomst was een succes. Het was de viering van onze patroonheilige St-
Ambrosius. Aangename sfeer, door de quiz, de fijne gebakjes en tombola. Hiermee sloten 
wij ons jaar 2014 af. Het programma voor het komende jaar ziet er veelbelovend uit. 
We hopen op enthousiaste respons van de leden op de activiteiten die we organiseren. 
Leden die graag de pen ter hand nemen en helpen bij artikels voor ons boekje. Ervaringen 
die je in de loop van je imker carrière hebt opgedaan en je graag wenst te delen met 
anderen. Het valt op wanneer we op een bijeenkomst samen zijn, hoeveel we elkaar te 
vertellen hebben. De verhalen die opgerakeld worden. Ideaal om op papier te zetten. 
Je hoeft niet onder je eigen naam je verhaal te schrijven, via een pseudoniem kan altijd. 
Als lid van het bestuur is het niet altijd simpel om iets uit je mouw te schudden. Soms 
hebben we allemaal wel eens wat voor een schrijver een writers’ bloc is, een blanco vel 
papier dat je aanstaart.  Wat de start van het nieuwe jaar betreft, daar heb ik het raden 
naar. Zolang de gezondheid maar goed blijft denk ik dan. Het grootste geschenk wat 
iedereen zich wensen kan. Voor onze bijen wensen we dat uiteraard ook, we hopen ze 
in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen. Zouden we eindelijk paal en perk aan varroa 
en andere ziektebeelden kunnen stellen? Dat de kastkever onze contreien links laten 
liggen is een utopie vrees ik. De kastkever is het volgende waar we binnen enige termijn 
mee geconfronteerd zullen worden. Een nieuwe methode dringt zich op om deze last te 
kunnen dragen. Ik heb via internet al vele verhalen gelezen, systemen bekeken, speciale 
bodems worden ontworpen, kevervallen worden tussen de ramen geplaatst om zoveel 
mogelijk van dat venijn te liquideren. Ik vrees dat de imkerij voor grote veranderingen 
staan. Het idee van een kastje in de tuin en laat dan maar het leven zijn gangetje gaan is 
voorbij. We slagen er in onze bijen in leven te houden, met verlies en soms met pijn in 
het hart wanneer we onze hele stand verliezen. En ondanks alles opnieuw beginnen en 
hopen op betere tijden. Het was niet de bedoeling om zwartgallig te schrijven, maar om 
positief te eindigen, “er is niks fijner om de blik in de ogen van kinderen en geliefden te 
zien wanneer je eigen geoogste honing op de boterham of in de thee beland”. Iets om 
echt fier op te zijn.

Het woordje van de Secretaris

De secretaris.
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‘t Is stil

t‘ Is stil
 in de bijenkorf.

Allen dicht bijeen
 in tros.
t’Is stil 

rondom de korf.
Nevelslierten 

over de velden.
Velden 

onder een deken sneeuw.
Fonkelende sterretjes 

op de sneeuw.
Sneeuw 

kraakt onder je voeten.
Alles wacht 

op een nieuw begin.
Lente 

met zachte temperaturen
en milde regen.

Bloemen allerhande.
Geurend 

lonkend naar de bijen.
Dankbaar om hun bezoek.

Geven 
ze pollen en nectar.
Kom gauw Lente.

Beelover Winter 2015
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Wetenschapper Michael Smith testte het uit op zijn eigen lichaam: waar doet een 
bijensteek het meeste pijn? Met een pincetje greep hij de vleugels van een bij, die hij 
vervolgens een minuut tegen het te testen lichaamsdeel hield. De pijn die uit de steek 
voortkwam, gaf hij een score tussen 1 en 10. Smith voerde zijn experiment 5 keer per 
dag uit, en dat 38 dagen op rij. Een bijensteek op zijn schedel, bovenarm en tenen bleek 
het minst pijnlijk, maar de belangrijkste conclusie van Smith luidt: “Als ik moest kiezen 
tussen een steek op mijn neus of in mijn penis, dan kies ik voor het laatste”. ADW

Bron: Carnel! University VS 

Waar een bij zeker niet mag steken

Voor u gelezen en onbewerkt weergegeven uit Eos  nr. 5 mei 2014  door Willy Devriese
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Uit Tuinhier magazine.

Jaren terug heb ik eens per e-mail een opmerking gemaakt aan de toenter-tijd 
hoodredacteur van Tuinhier magazine, dat er in hun tijdschrift nooit gewag gemaakt 
werd over een insecten vriendelijke tuin, vooral naar bijen en  vlinders toe. Zijn reactie 
was: wij zijn hobby tuinders en dus moeten wij onze aandacht richten op gezonde 
en goede gewassen. Wij kunnen dus geen rekening houden met planten vreemd aan 
onze hobby. En verder om alles gezond en proper te houden kunnen wij niet zonder 
sproeistoffen en andere onkruidverdelgers. Nu dat was toen.

In een van hun laatste uitgave van oktober 2014 werd er onder het thema : 
tuinwerkzaamheden “Moestuin” in november uitgebreid ingegaan op het gebruik 
van pesticiden, mede door de wetgeving  rond het gebruik van pesticiden, die steeds 
strenger wordt. Vraag was: gebruiken we verder pesticiden of zijn/worden we ons 
bewust van (de inhoud van) het begrip ‘pest-iciden? Men geeft nu grif toe dat het 
overmatig gebruik van neonicotinoïden deze schade toebrengen op het zenuwstelsel 
van de insecten, en de schade veel omvattender is dan tot nu toe werd aangenomen. 
Dit komt door het veelvuldig gebruik van internet en het gegoochel bv. door diverse van 
hun leden, leden die ook een deel milieubewuster zijn geworden en zo ontdekken dat 
veel insecten nuttiger zijn dan ze gedacht hadden, vooral bijen en vlinders, etc. Er wordt 
de leden ook op gewezen dat als ze planten en zaden aankopen via de beroepsteelt, ze 
moeten weten dat die allen gecoat of ondergedompeld zijn en dus al een cocktail van 
insecticiden rondom het zaad of de plant hebben. Men stelt nu in hun magazine dat het 
uit den boze is om nog pesticiden te gebruiken. Men stelt ook dat het vaak een dilemma 
is in de moestuin: doden om herop te leven of laten stukgaan voor ander en beter leven. 
Gezondheid is nu eenmaal keuzes maken.

Tuinhier is een maandblad voor de hobbytuinder en geeft tips en tricks aan tuinders 
voor snoeien, onderhoud en keuzes van planten en gewassen en nog veel meer en dit 
iedere maand opnieuw en dit gelinkt aan de maand waarin het verschijnt. 

Standpunten kunnen wijzigen

Groetjes, Paul.
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Bijenferomoon al 145 miljoen jaar oud

Geurstoffen spelen een cruciale rol in de communicatie tussen sociale insecten. De 
koninginnen van bijen, wespen en mieren scheiden feromonen af die verhinderen dat 
werksters in de kolonie zich voortplanten, onderzoekers ontdekten dat het bij de drie 
soorten om nagenoeg dezelfde stoffen gaat, die 145 miljoen jaar oud zijn.  Het leverde 
hen eerder dit jaar een publicatie in Science op. Terwijl de koningin zich voortplant, 
nemen de werksters allerlei taken op zich, zoals het grootbrengen van het nageslacht, 
voedsel zoeken en het nest bewaken. De hoge mate van organisatie in zo’n kolonie 
vind ik erg fascinerend. Er is zelfs een politiekorps dat werksters die toch eieren leggen, 
bestraft! De bijzondere levenswijze van zogenoemde eusociale dieren intrigeert biologen 
al lang, en plaatste hen voor een raadsel. Want in de evolutie draait het toch om het 
voortbrengen van nageslacht en het doorgeven van nuttige eigenschappen? Darwin 
noemde in The Origin of Species het bestaan van steriele werksters in insectenkolonies 
een ‘speciale moeilijkheid’ die hem ‘onoverkomelijk’ leek, en ‘fataal voor zijn theorie.’ 
Het zou nog honderd jaar duren tot het concept ‘inclusieve fitness’ ingeburgerd raakte: 
ook verwanten helpen kan ervoor zorgen dat genen aan de volgende generatie worden 
doorgegeven. Dat werksters driekwart van hun genen met elkaar delen maakt hun 
zelfopoffering minder onlogisch. Op het einde van de rit is het voordeliger. Werken voor 
een erg vruchtbare koningin levert uiteindelijk meer nageslacht, meer nieuwe kolonies 
en meer verspreide genen op. 

De onderzoekers  stelden vast dat de koninginnen van de gewone aardhommel, 
de gewone wesp en de woestijnmier veel lange koolwaterstofketens produceren. 
Die grote moleculen bestaan uit koolstofatomen met daarop waterstof gebonden. 
Toen ze die stoffen namaakte en verspreidde in kolonies zonder koningin, bleken ze 
de aanwezigheid van een koningin te imiteren en de voortplanting van werksters te 
verhinderen. Uit een analyse van eerdere studies bleek bovendien dat de koninginnen 
van 64 andere wespen-, bijen- en mierensoorten ook uitzonderlijk veel soortgelijke 
koolwaterstofketens produceren. Het feromoon werd wellicht al 145 miljoen jaar 
geleden aangemaakt door een gemeenschappelijke, solitair levende voorouder van de 
bijen. wespen en mieren. Hoe die er precies uitzag, en wat toen de functie van die stof 
was, is niet duidelijk. Mogelijk was die voorouder een parasiet, die zijn eitjes legde in 
andere insecten. De stof kan een signaal zijn geweest om aan soortgenoten duidelijk te 
maken dat een insect al ‘bezet’ was. Een andere mogelijkheid is dat de stof diende om 
vruchtbaarheid te signaleren. Er blijven dus nog veel vragen onbeantwoord. 
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Bijenferomoon al 145 miljoen jaar oud

Er valt nog zoveel te onderzoeken en er worden voortdurend nieuwe theorieën 
gelanceerd. In een eerder gepubliceerde studie in het vakblad Animal Behaviour las 
ik hoe koninginnen van de Braziliaanse bijensoort Melipona scutelllaris in vreemde 
kolonies binnendringen om er de boel over te nemen. Wellicht gebruiken ze feromonen 
om als koningin geaccepteerd te worden en dat de bijen vooral ‘s avonds laat hun 
kans wagen, als de wachters die indringers buiten moeten houden minder waakzaam 
zijn. De onderzoekers identificeerden ook een feromoon waarmee koninginnen hun 
eieren markeren. Waagt een werkster het toch een ei te leggen, dan zullen andere 
werksters het niet als een koninginnenei herkennen en opeten. Inzicht in de chemische 
communicatie van eusociale insecten levert ook praktische toepassingen op. Imkers 
zetten broedferomonen, die aangeven dat er nageslacht moet worden verzorgd, nu 
al in om bijen productiever te maken. Door die feromonen toe te dienen zullen ze 
meer uitvliegen, meer bestuiven en meer honing produceren. Ook het verstuiven van 
koninginferomonen, die werksters aantrekken, kunnen honingbijen ertoe aanzetten 
meer bloemen te bestuiven. En koninginferomonen zouden kunnen worden gebruikt 
om mieren in een vlak bij het nest geplaatste val te lokken. Erg benieuwd naar de 
toepassingen die uit de experimenten met insectenferomonen zullen volgen 

Voor u gelezen en bewerkt uit het tijdschrift EOS 2014  door Willy Devriese
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Met zo een 300 bezoekers kon het 21ste Vlaamse imkercongres in het provenciaal 
domein Puyenbroeck te Wachtebeke rekenen op een succesvolle en talrijke opkomst. 
De stilte in de zaal stond symbool voor de aandachtig luisterende menigte tijdens de 
verschillende boeiende uiteenzettingen waarvan stuifmeel hoofdthema was. Degenen 
die niet aanwezig konden zijn, omdat ze ongetwijfeld te druk bezig waren met hun volken 
te controleren, kunnen zich nu verrijken met onderstaande zeer beknopte samenvatting. 
De lezingen waren soms zeer wetenschappelijk, maar daarom niet minder interessant 
waardoor er hier en daar toch iemand durfde indommelen. Begrijpelijk, maar hopelijk 
is u niet hetzelfde lot beschoren. Zet u alvast in uw zetel. 

Het levensverhaal –en belang van stuifmeel. 

Honing levert energie aan de bijen maar de echte voedingsstoffen zitten vervat in 
het stuifmeel. Het bevat eiwitten, mineralen, vetten en vitaminen. Wij halen deze 
bestandsdelen uit een gevarieerd dieet maar bijen moeten het echter stellen met enkel 
verschillende soorten stuifmeel. De steeds anders gekleurde stuifmeelklompjes  aan de 
korfjes van de bijen zijn daar het bewijs van.

Vorming van stuifmeel

Stuifmeel wordt door celdeling gevormd in de mannelijke voortplantingsorganen, 
de helmknop die samen met de helmdraad de meeldraad vormt. Het uitzicht van 
stuifmeelkorrels kan zeer gelijkaardig zijn waardoor determinatie soms bijzonder 
moeilijk is. Onder een speciale microscoop (SEM) zien ze er vaak spectaculair uit. Dit 
werk is weggelegd voor echte specialisten.

Stuifmeel op de bij

Bij insectenbloeiers bevat de buitenzijde van de stuifmeelkorrel meestal stekels, richels, 
wratten of iets gelijkaardigs waardoor ze goed in het haarkleed van de bij blijven kleven. 
Windbloeiers hebben dit niet nodig en hebben bijgevolg een gladde wand. Honingbijen 
zijn bloemvast waardoor ze dé bestuiver zijn voor grotere commerciële teelten. Een 
grote massa aan dezelfde bloemen waarop de bijen steeds terugkeren en de bloemen 
dus (kruis)bestuiven. Ideaal voor fruitteelten waar kruisbestuiving cruciaal is.

Imkercongres deel I : stuifmeel
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Imkercongres deel I : stuifmeel

Stuifmeel in de kast

De bijen slaan het stuifmeel op in de vorm van bijenbrood of stuifmeelklompjes in de 
raten. De grootte van een pollenkorrel ligt meestal tussen de 20 en 50µm (1µm=0.001mm) 
waarbij de korrel van maïs tot 100µm groot is. Maisstuifmeel bevat bijna alle aminozuren 
maar weliswaar in té beperkte mate. De grote maïsstuifmeelkorrel neemt veel 
ruimte in in de kast en dat in combinatie met het bijna onbestaande complementaire 
stuifmeelaanbod in de omgeving van maïsakkers zorgt voor voedingstekorten bij de bijen. 
Bij een te kort aan stuifmeel mag enkel bij extreme noodzaak een stuifmeelvervanger 
worden gegeven omdat ze veel te weinig aminozuren bevatten waardoor ze onmogelijk 
als waardig alternatief kunnen worden gebruikt. Wanneer sojabloem dan ook nog 
eens een stof kan bevatten (meestal GGO’s) met nadelige effecten voor de bijen is 
het aanbieden van dit ‘kunst’stuifmeel  bijna volledig uit den boze. Bij echte tekorten 
vormt 3 delen soja, 1 deel biergist en 1 deel afgeroomde, magere melkpoeder een beter 
alternatief dan enkel sojabloem. Gedurende een compleet bijenjaar eet een volk zo 
een 30 à 40kg stuifmeel. Het is dus steeds belangrijk te weten of uw regio dit wel kan 
aanbieden. Om veilig en zonder zorgen de winter door te komen zouden er ongeveer 2 
met stuifmeel gevulde simplexramen in de kast aanwezig moeten zijn. 

Stuifmeel in de bij

Een aanvullende eiwitbron die uit stuifmeel wordt gemaakt is vitellogenine dat 
wordt opgeslaan in de vetlichaampjes. Vitellogine is het belangrijkste eiwit voor de 
imker. Het zorgt voor de levensduur  & functie van een werkster –of winterbij en het 
bepaalt bovendien de kwaliteit van de koninginnenbrij. Een gevarieerd en voldoende 
stuifmeelaanbod zorgt voor bijen met een goed functionerend immuunsysteem maar 
desondanks spreekt een recent Nederlands onderzoek tegen dat voldoende stuifmeel 
de negatieve effecten van varroa  zou kunnen opvangen.

Stuifmeel in de honing

In honing is steeds een bepaalde concentratie pollen aanwezig die door 
wetenschappelijke analyses gedetermineerd kan worden. Eenvoudig is het echter niet 
maar dat doet geen afbreuk aan het belang ervan. Determinatie is zeer moeilijk want 
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Imkercongres deel I : stuifmeel

de korrels van eenzelfde plantfamilie lijken 
als twee druppels water op elkaar. Vaak 
wordt er dan ook geen verder onderscheid 
gemaakt in de soort. Een tweede hindernis 
wordt gecreëerd door de proventriculus 
die het grootste gedeelte stuifmeel uit de 
honing filtert. Deze filtering is niet gelijk 
voor elk soort stuifmeel wat voor onder –of 
oververtegenwoordiging van één bepaalt 
soort stuifmeel in de honing kan zorgen. 

Voeg hieraan nog een secundaire stuifmeelinstroom toe door bijvoorbeeld 
windbestuiving of stuifmeel in het haarkleed van de bij en de verwarring is compleet. 
Daarom wordt honing niet alleen getest op stuifmeel maar ook op andere factoren als 
viscositeit en geleidbaarheid. Stuifmeelanalyse kan ons ook leren welke planten onze 
honingbijen bezoeken en hoe onze bijenweide er dus uit ziet. Jammer genoeg moeten 
we vaststellen dat we hier over bitter weinig toegepaste kennis beschikken. 

Het is nu de taak van de wetenschappers om uit hun onderzoeken bruikbare, 
eensgezinde en op het terrein bruikbare conclusies te trekken zodat het allemaal nog 
wat begrijpelijk blijft voor onze hobbyimkers want uiteindelijk mogen we niet vergeten 
plezier te beleven aan het imkeren. 

Nog even de essentie op een rijtje:
-stuifmeel is de enige voedingsbron van de bijen
-de variatie is enorm en determinatie moeilijk maar zeer relevant.
-bijen hebben een gevarieerd stuifmeeldieet nodig

En voor de filosofen onder ons ten slotte een vraag die Dr. M.Asperges formuleerde: 
wat met de verschijning van GGO’s die vruchten en zaden kunnen produceren zonder 
bestuiving en dus zonder bijen…?

Deel II zal te lezen zijn in een volgende editie.
Tot de volgende, Olivier.

Stuifmeelkorrel van de paardenbloem onder (SEM) 

microscoop.
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Wat iedereen dacht is nu met 
museumonderzoek bewezen. 
Uit het onderzoek van stuifmeel 
van bijen uit museumcollecties 
blijkt dat het verlies aan 
bloemen in het landschap wel 
eens een belangrijke oorzaak 
van de achteruitgang van wilde 
bijensoorten zou kunnen zijn. 
Alterra-onderzoeker Jeroen 
Scheper heeft samen met 
collega’s van onder andere de 
universiteiten van Wageningen, 
Leiden en Nijmegen het 

stuifmeel van bijen in museumcollecties onderzocht. Aan de hand hiervan konden 
zij bepalen welk planten door die ‘historische’ bijen (van vòòr 1950) als waardplant 
werden gebruikt. Zij onderzochten daarbij 57 bijensoorten. “De populatietrend van 
waardplanten bepaalt voor een belangrijk deel de populatietrend van de bijbehorende 
bijensoorten. De voorkeursplanten van achteruitgaande bijensoorten zijn in de loop 
der tijd ook achteruitgegaan, en de voorkeursplanten van vooruitgaande bijensoorten 
zijn juist vooruitgegaan. Bijensoorten die vliegen op plantenfamilies waartoe onze 
landbouwgewassen behoren doen het relatief goed, terwijl soorten die het vooral van 
wilde plantensoorten moeten hebben achteruitgaan. Dat past precies in de trend die 
wij hebben geconstateerd.”

Om de achteruitgang van de bijen te keren, zijn we er niet met het inzaaien van standaard 
bloemenmengsels, zoals nu veel gebeurt. “Dat biedt slechts soelaas aan een beperkt 
deel van de Nederlandse bijensoorten.” Volgens de auteurs zijn gerichte maatregelen 
nodig om de beschikbaarheid van de voorkeurswaardplanten van de verschillende 
soorten in het landschap te bevorderen.

Bron: Alterra Wageningen UR

Olivier

Achteruitgang wilde bijen 

Foto: pluimvoetbij
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Is een wintergroene en winterharde plant en kan tot -15°C verdragen, doch oppassen 
met een stevig bevrozen grond, schrale wind en zon. Dan best een bescherming 
aanbrengen. Hij blijft wintergroen, maar heeft oppervlakkige beworteling. Waar vorige 
eeuw de palm deel uitmaakte van de borders in onze tuinen en er recent ziektes 
opstaken bij palm zoals verwelkingsziektes van de takken en de bladeren , is men op 
zoek gegaan naar een waardige vervanger. De Osmanthus burkwoodii is een zeer goede 
vervanger. Wordt niet ziek, verdraagt droogte en kan op alle gronden geplant worden. 
Zijn grijsgroen rond blad verdraagt droge periodes door de vorm van zijn blad en dus 
bijna geen vocht verliest. Hij prikt niet en is oersterk en te koop in alle maten. In borders, 
opgeknipt kan hij massal aangeplant worden.Snoeien in de zomermaanden, daar hij 
jaarlijks een flinke scheut maakt. De voorjaarsbloei is overvloedig en verspreidt een 
geparfumeerde geur, die bijen en andere insecten aantrekt. Dus goed voor de imkers 
onder ons. Er zijn nog andere cultivars van de Osmanthus maar deze schijnt wel de 
beste voor onze tuinen te zijn, daar hij twee functies heeft die ons dienen nl. goed voor 
de bijen in de late lente en goed als haagplant.  

Osmanthus burkwoodii of schijnhulst.

Paul van Steirteghem
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Israëlische prehistorische bijen kwamen uit Turkije

Onderzoekers staan versteld van de vondst van bijenkorven van 3000 jaar oud. 

Onderzoekers staan versteld van de vondst van bijenkorven van 3000 jaar oud. De 
bijen zijn vermoedelijk van een streek in Turkije naar Israël uitgevoerd – handel en 
landbouw in het Midden-Oosten kwamen dus eerder op gang dan men dacht. ‘Het is 
een zeer ongewone ontdekking, want er is geen eerder bewijs dat er dieren uit verre 
streken werden ingevoerd – zeker niet bijen, die een ingewikkelde en verfijnde vorm 
van landbouw vereisen’, zegt archeoloog Amihai Mazar van de Hebrew University of 
Jerusalem. Volgens bijenexpert Gene Kritsky leidde de import van Italiaanse bijen 
door de VS in de 19e eeuw tot grote ophef. ‘Maar de Israëliërs deden het al 3000 jaar 
geleden’, zegt hij. De bijenkorven werden drie jaar geleden in de stad Tel Rehov ontdekt. 
De resten van de bijen die in de korven zaten zijn echter nu pas onderzocht.

In de stad Tel Rehov vonden onderzoekers circa 200 bijenkorven – met waarschijnlijk zo’n twee miljoen bijen 

uit het huidige Turkije.
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Wanneer het tussen de -5 en +5°C graden is kan een oxaalzuurbehandeling uitgevoerd 
worden door middel van bedruppeling. Bij deze temperatuur is de wintertros goed 
gevormd en wordt het oxaalzuur makkelijk verspreid. Hou de behandeling zou kort 
mogelijk.

Het recept:

600 ml warm water waarin je 600 gram suiker plus 35 gram oxaalzuurdehydraat oplost.
Nu heb je precies 1 liter oxaalzuur oplossing.

De procedure:

Open de kast;
Licht de dekplank;
Tel het aantal straatjes bijen dat je ziet en vermenigvuldig dat met 5;
5 straatjes x 5 = 25 ml oxaalzuur;
Druppel deze 25 ml gelijkmatig over de bijen in de straatjes;
Sluit de kast;

Hieronder een aantal illustratieve foto’s.

Oxaalzuur druppelen

Dekplank lichten 5 ml per straatje
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Tijdens mijn vier maanden rondreis doorheen Zuid -Oost Azië deden we mee met een 
excursie naar de Mekong Delta in Vietnam. Een van de stops was het bezoek aan een 
‘honey farm’ (honingboerderij). Hoewel het een echte toeristische excursie was, wat 
betekent verschillende locaties aandoen op een snelle manier, keek ik er wel naar uit. Bij 
aankomst deed de gids dadelijk een klein kastje open, het leek mij een 4 -ramertje te zijn,  
om er een raam vol bijen uit halen. Geen waarschuwing naar ons, geen bescherming of 
maar een beetje rook. En dit was ook niet niet nodig want die bijtjes leken onder invloed 
te zijn van Valium. Wat in Vietnam trouwens vrij verkrijgbaar is en wel eens voor het 
plezier gebruikt wordt door wat toeristen. 

Wie wilde mocht zijn pink in een plekje met honing duwen wat vrij gemaakt was van 
bijen door wat geblaas. Hierbij werd onze hand wel goed vast gehouden door de gids 
zodat we toch zeker geen bijtje zouden vermorzelen of ons zelf zouden steken. Zelf heb 
ik het raampje ook eens vast gehad en bekeken om te merken dat de bijen op gesloten 
broed zaten en volgens de gids zat er een koningin op maar die was ook goed bezig met 
haar te verstoppen. Zoals bijna alles in Vietnam (de mensen, bananen, huizen,...) zijn 
ook de bijtjes hier kleiner. Ze lijken door hun geel/oranje kleur meer op buckfast dan 
carnica maar de vraag om welk ras het ging bleek toch te moeilijk. Ik probeerde ook eens 
te vragen wat ze doen om ze zo  rustig te krijgen maar daar had de gids als antwoord 
op dat je geen alcohol gedronken mocht hebben: dit ruiken ze goed en hebben ze niet 
graag.  Met wat ik gezien heb denk ik dat het een combinatie is tussen een heel klein 
volkje van 2-ramen groot met jonge bijen op gesloten broed en een koningin natuurlijk. 
Hierdoor waren er niet veel vliegende bijtjes maar toch enkele die stuifmeel binnen 
brachten en de bijendans kennen deze Vietnamese varianten duidelijk ook.

Na deze demonstratie mochten we hun honingthee uit proberen. In een klein glaasje 
doen ze een goede bodem van hun honing, een lepeltje stuifmeel, een beetje verse 
meloen sap en dan opgieten met warm water. Lekker zeker en gezond natuurlijk ga ik 
thuis ook eens proberen met die van mij. De locals zouden dit drinken als ze last hebben 
van hun maag. En wanneer hebben ze vooral last? Wel, na het iets te veel drinken van 
hun drinken van hun rijstwijn. Ze noemen het wijn maar het is zelf  gestookte sterke 
drank. Dit zouden ze drinken als ze verdriet hebben maar ook als ze gelukkig zijn. En 
beide emoties ervaren ze wel regelmatig volgens het verhaal. Ondertussen probeerde 
ze plastiek flesjes van hun honing te verkopen, honingsnoepjes met nootjes en zelfs 

Wereldreiziger



HWB 16216

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

koninginnenbrei. Ik ging dan nog maar eens proberen om wat vragen te stellen aan 
de gids over de bijen. Het interesseerde me natuurlijk of ook zij last hebben van vele 
ziektes bij de bijen en veel sterfte kennen onder de volken. Maar helaas ook hier werd 
mijn vraag verkeerd begrepen of was mijn Engels te slecht. Hij vertelde dat zij ook de 
gewoonte hebben als ze ergens pijn hebben dat ze dan een bijtje nemen en op die plek 
laten steken.

De bijen in deze honey farm staan er van zelfsprekend niet enkel voor de toeristen maar 
dienen vooral voor de bevruchting van de vele fruitbomen (ananas, meloen, papaya,...) 
op het eiland.  Helaas mocht ik niet naar die grotere kasten gaan kijken wegens wel te 
agressief. En ze waren goed verstopt want ik kan ze helaas nergens bespeuren. Met 
een zakje honing-snoepjes verliet ik dan maar de farm. Iets meer verwacht maar toch 
tevreden om er even geweest te zijn in de mooie omgeving van de Mekong Delta.

Jeroen Mebis

Wereldreiziger

7 december 
Sint Ambroos, patroon van de bijen en van spreeuwen, houdt van waaien en van 
sneeuwen 

Wat deze dagen over ons weer zeggen.

Merkeldag, ook lotdag, is de aanduiding voor een dag die in het volksgeloof bijzonder 
belangrijk is voor het lot van de mens of het weer. Het weer op een merkeldag is in dat 
geval bepalend voor de rest van de periode. Bij merkeldagen horen dan ook een of meer 
weerspreuken. Deze vermelden veelal ook de heilige die volgens de heiligenkalender 
zijn of heer naamdag heeft op de betreffende dag. 

Ambrosius



HWB 162 17

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

Bijtjes en bloemen fotografie

Nuttige websites

Florapis
Op onderstaande website zijn tal van foto’s van 
fouragerende bijen te zien. De afbeeldingen worden 
vergezeld met een beknopte uitleg over de bloem met 
informatie over onder andere de vindplaats en het 
aantal gespotte bijen.

http://www.florapis.org/?q=photos_web/all

The honeygatherers
Deze website telt een bijzonder mooie 
fotocollectie van honingbijen in en rond de 
kast. Alles staat mooi onderverdeeld per thema. 
Zeker de mooite waard om even een kijkje te 
nemen.

http://www.thehoneygatherers.com/

Flickr
Flickr is een website waar iedereen semi-professionele 
of professionle foto’s op kan plaatsen en delen. Alle 
onderwerpen komen aan bod en dus ook de bijen. 
Het is een zeer bekende website en heeft een zeer 
uitgebreide collectie aan foto’s. Let wel op want de 
meeste zijn auteursrechtelijk beschermd.

https://www.flickr.com/groups/67152494@N00/pool/

http://www.florapis.org/%3Fq%3Dphotos_web/all
http://www.thehoneygatherers.com/
https://www.flickr.com/groups/67152494%40N00/pool/
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Mededeling fagg & FAVV

Beste mevrouw, beste meneer,

Tijdens de imkerbezoeken die het FAVV in augustus uitgevoerd heeft in het kader van 
het ‘Epilobee-project’ (onderzoek naar bijensterfte), werden opnieuw verschillende 
inbreuken vastgesteld met betrekking tot het gebruik van en de bevoorrading met 
geneesmiddelen ter bestrijding van de varroamijt. Zowel het fagg als het FAVV 
zijn zich bewust van de huidige moeilijke situatie: er is slechts een beperkt aantal 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik tegen de varroamijt beschikbaar en 
hiertegen wordt steeds meer resistentie waargenomen. De afgelopen jaren werd dan 
ook steeds getracht om een zo pragmatisch mogelijk beleid inzake varroabestrijding te 
voeren. Het FAVV formuleert jaarlijks een ‘varroabestrijdingsadvies’ in samenwerking 
met de sector en verschillende wetenschappelijke instanties. Hierbij wordt, binnen wat 
wettelijk mogelijk is, zoveel mogelijk getracht om een flexibele bestrijding van varroa 
mogelijk te maken (bijv. toepassing van het cascadesysteem). Dit betekent echter 
niet dat de geneesmiddelenwetgeving niet moet worden toegepast. De varroamijt 
moet bestreden worden met vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik (in België zijn er momenteel 3 producten vergund, nl. Thymovar®, Apiguard® 
en Apilife var®). Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik mogen slechts via 2 
kanalen aan een diereigenaar verschaft worden: via de dierenarts of via de officina-
apotheker. In laatste instantie (wanneer onvoldoende werking van de beschikbare 
geneesmiddelen werd aangetoond) kan men zich beroepen op het cascadesysteem 
om een geneesmiddel dat vergund is voor een andere diersoort, een geneesmiddel 
dat vergund is voor humaan gebruik of een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik dat in een andere lidstaat van de Europese Unie vergund is, te gebruiken. 
Het cascadesysteem kan evenwel enkel toegepast worden na diagnose van een 
dierenarts. De dierenarts is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het 
cascadesysteem. De distributie van geneesmiddelen, ingevoerd in toepassing van het 
cascadesysteem, kan enkel verlopen via het distributiekanaal voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik. Ondanks een zo pragmatisch mogelijke toepassing van 
de wetgeving inzake het geneesmiddelengebruik in de imkerij, blijven tal van inbreuken 
hierop opduiken. Deze inbreuken blijken toch vooral omwille van economische redenen 
te bestaan en worden minder gedreven door de moeilijke situatie op het terrein. 
Imkers lijken niet bereid om (een meerkost) te betalen en zich via het legale circuit 
te bevoorraden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Op deze manier 



HWB 162 19

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

Mededeling fagg & FAVV

ontstaat een vicieuze cirkel: de verkoop van vergunde geneesmiddelen via de officiële 
kanalen (dierenartsen en apothekers) is minimaal. Hierdoor zijn farmaceutische firma’s 
en verdelers van diergeneesmiddelen steeds minder geneigd om geneesmiddelen 
tegen de varroamijt in de handel te brengen op de Belgische markt. Dit bemoeilijkt de 
situatie enkel nog meer voor die imkers die hun geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik wel via het wettelijk toegelaten kanaal willen bekomen. Indien alle imkers 
hun verantwoordelijkheid opnemen en hun producten enkel via het officiële kanaal 
bekomen, zal dit op langere termijn de beschikbaarheid van vergunde geneesmiddelen 
ten goede komen en bovendien voor een vermindering zorgen van de prijs van de 
individuele verpakkingen van de vergunde geneesmiddelen, doordat grotere loten 
kunnen geproduceerd worden voor de Belgische markt. Verder brengt het gebruik van 
niet-vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik de veiligheid van de 
consument in gevaar aangezien er geen studies zijn over de mogelijke aanwezigheid van 
residuen in de honing. Ook de veiligheid voor de bijen en de veiligheid voor de persoon 
die het geneesmiddel toedient, is bij niet-vergunde geneesmiddelen niet gegarandeerd. 
Enkel voor vergunde geneesmiddelen kan men de werkzaamheid, de kwaliteit en de 
veiligheid verzekeren. Het gebruik van illegale producten kan leiden tot verontreiniging 
van honing en andere producten van de bijenkast (propolis, koninginnengelei, was,…). 
Op die manier wordt de goede naam en de (voedsel)veiligheid van de Belgische 
honing in het gedrang gebracht. Het fagg en FAVV zullen zich blijven inzetten om aan 
de Belgische imkers de mogelijkheid te bieden om hun bijen tegen de varroamijt te 
behandelen op een legale manier. Het FAVV engageert zich om jaarlijks in samenspraak 
met de sector een varroabestrijdingsadvies te verspreiden. Het fagg onderhoudt 
contacten met de farmaceutische firma’s om hen ervan te overtuigen geneesmiddelen 
op de Belgische markt te brengen. Wanneer nadien onvoldoende interesse vanuit de 
sector blijkt, is hetverstaanbaar dat meer en meer firma’s België links laten liggen. 
Teneinde deze vicieuze cirkel te doorbreken, zullen beide agentschappen gezamenlijk 
actie ondernemen tegenover diegenen die inbreuken begaan tegenover de wetgeving 
inzake geneesmiddelen en uitoefening van de diergeneeskunde.
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Brief van het FAVV

Beste imkers, sympathisanten,

Europa = Europa, vrij verkeer van goederen en diensten maar niet voor ons Belgische 
imkers, … Ik ben heel het jaar door gecontroleerd door het FAVV in het kader van het 
Europese programma voor bijenziekten. Kreeg over de  behandelingsmethode erg 
weinig vragen...  En dan krijg je begin november de volgende brief van het FAVV zoals 
u kon lezen in de voorgaande pagina’s.Verschil tussen controleurs en de top is groot 
denk ik dan. Iedere kleine imker weet dat hij met een natuurproduct bezig is en dat zijn 
klanten dit ook in handen moeten krijgen. We moeten als kleine imker al fors investeren 
in het naleven van de richtlijnen rond materiaal, verzorgen, behandeling, ...  Kijk eens 
een goede 20 à 30 jaar terug waarmee en hoe onze (groot)vaders het allemaal deden.. 
Ik houd hier geen pleidooi voor een terugkeer naar die periode. 

Mijn aanvoelen is het geld voor de controles bij het FAVV op en moeten er hier en 
daar weer wat ‘schandaaltjes’ kunnen opduiken om de politiek weer over de streep te 
trekken om geld vrij te maken... Zullen de KLEINE, lokale imkers het volgende makke 
slachtoffer zijn? Wil men nog wel de kleine imker om de hoek die honing verkoopt 
aan zijn lokale gemeenschap ? Wellicht is de honing uit China, Chili of Australië beter 
gecontroleerd door de lokale overheid ??

Toch wil ik beklemtonen dat de regels van het voedselagentschap vandaag door de 
huidige generatie imkers goed worden opgevolgd. Ze volgden hiervoor zelfs opleidingen 
en regelmatig laten we iemand met kennis van zaken langskomen.  Als het nodig is om 
te behandelen moeten we wel ‘kunnen’ ingrijpen en daar geeft het FAVV ons vandaag 
geen middelen voor. Het FAVV schrijft voor om naar de dierenarts te stappen, maar 
buiten de dierenartsen - hobby-imkers zullen er weinig ‘de diagnose van varroa’ komen 
maken bij u thuis.  Niettemin moeten we hier wel op zoek gaan naar een of meerdere 
dierenartsen die onze leden vandaag kunnen aanspreken en waarbij ze weten dat 
zij terecht kunnen met hun vragen en welke methode. Alvast een opdracht voor uw 
vereniging in 2015 

Geert Smet
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Christina

Het bijenseizoen zit er op. Het voorbije jaar was voor de meeste imkers vrij goed. 
Een zachte maand september bracht nog veel stuifmeel binnen. Degenen die vroeg 
ingewinterd hebben riskeren opnieuw te moeten bijvoeren, omdat de bijen nog 
lang actief waren. In september is een behandeling tegen varroa met mierenzuur 
mogelijk, vooral in geval van herbesmetting. Oxaalzuur is eerder voor een zachte dag in 
december, als de kast zowat broedvrij is. Mierenzuur dat je nu gebruikt leg je best op de 
voederopening, het laten opstijgen is te laat, daarvoor zijn hogere temperaturen nodig. 
Oxaalzuur helpt alleen als de kast broedvrij is.  

11 december vieren we Ambrosius. Op 12 februari kijken we naar “de nieuwe wildernis”. 
Op 1 maart spreekt Roger De Vos over uitwinteren, Amerikaans vuilbroed en FAVV. 
Plantenruil is voorzien op 8 maart, waarschijnlijk niet in Poeke, maar dat wordt nog 
verder besproken. Op 22 maart is er de tweedehandsmarkt in Hof ter Saksen.  Op 9 mei 
bezoeken we Robert De Decker, een aardbeikweker uit de buurt. En begin september 
wandelen we door het verdronken land van Saeftinghe.

In Zuid-Italië is er een uitbraak van kleine kastkever. Bij ons worden veel bijen uit die 
streek ingevoerd. Opletten is dus de boodschap.
Er wordt van gedachte gewisseld over de beste manieren om de materialen te reinigen. 
Gewone Soda is de favoriet.

Tot slot doet Willy het verhaal van zijn zoektocht naar onze vlag, daarover zal nog apart 
bericht worden.

Actueel : herfstvergadering van 8 oktober 2014
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‘t Korfje 162

Een filmpje op Youtube
Een drone trekt ten strijde tegen een wespennest. Gesproken in de franse taal. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KTkQ2fJfXyU

Paul

%0Dhttps://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKTkQ2fJfXyU%0D
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Dagboek CLXII

Om de een of andere reden stond Duitsland dit jaar nog al dikwijls in onze agenda als ‘ te 
bezoeken’. Om van de mooie hersftkleuring van de bossen te kunnen genieten trokken 
we dus eind oktober naar het Zwarte Woud. We zouden van de gelegenheid gebruik 
maken om eens na te gaan hoe dat eigenlijk zit met die donkere- bijna zwart kleurige 
honing. Maar  zover waren we nog niet. Eerst moest er nog een 500 kilometer gereden 
worden. Heel rustig door het Groothertogdom en verder door de Elzas in La Douce 
France. We kozen een zondag om te vertrekken, want dan is er geen beroepsverkeer 
dat ons zou storen. Dus inderdaad een heel rustige en mooie rit. En eens de Rijn over, 
een steile klim naar ons 1034 meter hoog gelegen hotel aan een ‘karstsee’. Een meer, 
overgebleven uit de ijstijd. Om ons te herinneren aan die ijstijd hadden de weergoden 
ons bedacht, op de tweede dag van ons verblijf, met een mooi tapijtje spierwitte 
sneeuw. Prachtig wandelen in die met poedersneeuw bedekte dennenbossen. 

Naar aloude en goede traditie in Duitsland vonden we halfweg onze zeer lange, 
ontspannende maar vermoeiende  bostocht een Wald Stube. De ‘heurige’ dat is jonge 
witte wijn 2014 smaakte opperbest bij onze maaltijd. En toen zagen we dat plakkaatje 
‘Honig aus eigene Imkerei’ met daaronder enkele potten heel donkere honing. De ‘Wirt’ 
naar meer uitleg gevraagd : zijn bijen stonden ergens verscholen in het woud, weg van 
alle wandelpaden. Na niet al te veel aandringen wees hij ons de plaats aan op onze 
wandelkaart. Helaas, driewerf helaas, we konden ze niet vinden spijts de duidelijke 
uitleg en goede raad. Ook de tijd ontbrak om uitgebreid te zoeken. Maar één ding staat 
vast, dat potje ‘Deutsche Honig aus dem Schwarz Wald’ , heeft goed gesmaakt en bracht 
mildering bij die stevige hoest enkele weken later toen we al lang terug thuis waren. 

Dan is er nog iets. Als jullie ooit die  Wald Stube midden van het Zwarte Woud willen 
ontdekken, ergens tussen Baden-Baden en Freudenstadt, enkele kilometers van de 
Mummelsee, en diep in de bossen verscholen, dan moeten jullie eens goed kijken op 
de toegangsdeur met dat plakkaatje « Waldhonig zu verkaufen », daar hangt een mooie 
Wase Imkersbond-zelfklever naast: ZONDER BIJEN GAAT HET NIET.                                  

Domus Apis
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Activiteiten

Lentevergadering: Verkiezing van een nieuw bestuur - Huldiging Fons Wuytack - 
Algemene mededelingen (kasverslag, stand ledenaantal, HWB …) - Bespreking nut en 
mogelijkheid tot het registreren bij het FAVV - Kennismaking met  film “De nieuwe 
wildernis”.
Donderdag  12 februari vanaf 20 u Huize Steenstraete, Sint-Niklaas

Plantenruildag: De nieuwe locatie zou het dorp Moerzeke (Hamme) zijn.
Zondag 8 maart : wij houden u op de hoogte.

Tweedehandsmarkt en workshop randmateriaal: Verkoop van 2de handsmateriaal 
en misschien van bijenvolken - Workshop : randmateriaal voor de bijenkast maken: 
vulblokken, scheidingsborden, reisrooster en nog veel meer “speciale” maar vaak 
noodzakelijke hulpmiddelen.
Zondag 22 maart van 10:00 tot 12:00 uur in Hof ter saksen met Tuincafetaria.  

Theorielessen

In het kader van de permanente vorming van de imkers geven we elk jaar voor iedere 
geïnteresseerde imker een aantal theorielessen.

Voordracht door Marc Misotten over zijn biotechnische combinatiemethode: Dankzij 
Imkersbond Bornem zijn onze leden welkom op voordracht over zijn biotechnische 
combinatiemethode met succesvolle varroabestrijding.  
Zondag 4 januari van 9u30 tot 12u30, kinderboerderij Bornem, Barrelstraat 183.

Voordracht door Roger de Vos over uitwinteren en bijengezondheid: Roger komt ons 
zijn methode uitleggen over het uitwinteren van bijenvolkeren en we gaan ook in op de 
problematiek van Amerikaans Vuilbroed die vandaag Vlaanderen teistert. Roger was als 
assistent bij het FAVV betrokken bij de uitbraak van vuilbroed in de regio Geraardsbergen   
Zondag 1 maart van 9u30 tot 12u30, Hof Ter Saksen (Ingang Zandstraat Haasdonk).

Wase imkersbond in het voorjaar 2015

Het bestuur



BESTUUR WIB

Medewerker
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 0477 76 87 58
Tim Van Erck, Hoge Bokstraat 232, 9111 Belsele
Afgevaardigde voor de WIB bij Stramin.

Bestuurslid Contactgegevens

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24
9120 Vrasene,  Vice Voorzitter

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

Coolen Gilles, Lindenstraat 30
2070 Zwijndrecht, Secretaris WIB

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

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

Mail: Willy.devriese1@gmail.com

Tel:  03/755 15 65

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

Mail: christinadejongh@gmail.com

Tel : 03/ 230 26 38 

Nicque Marc, Iepenstraat 92
9100 Sint Niklaas, bestuurslid. Verantw. 
2de verslaggever bestuursvergaderingen, 
koninginnenteelt. Voordrachten en cursussen

Mail: marc.nicque@telenet.be

Tel:  03/ 771 58 96

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

Mail: guido.vandeputte@telenet.be

Tel : 09/ 346 75 95

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

Mail : admin@waseimkerbond.be

Tel:  03/ 772 37 16

Smet Geert, Droogveldstraat 201
2880 Mariekerke (Bornem)

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

Foubert Olivier, Kuildamstraat 47
9100 Sint-Niklaas, bestuurslid

Mail: olivierfoubert@hotmail.com
GSM: 0474 54 88 11

Fisher Theo, Heistraat
9100 Sint-Niklaas, bestuurslid

GSM: 0479 821 107



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

Huize Steenstraete om 20.00u stipt

4 januari om 9.30u: Biotechnische combinatiemethode Marc Misotten
12 februari 2015 om 20u: lentevergadering, film ‘Nieuwe wildernis’, 
Mogelijkheid tot registratie FAVV
1 maart 2015: lezing Roger De Vos: bijengzondheid en uitwinteren (Hof ter 
saksen)
8 maart 2015: plantenruildag
22 maart 2015: 2de handsmarkt en workshop randmateriaal (Hof ter saksen)

Agenda WIB 2015 januari-februari-maart.

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

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