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

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

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

24 Juli
namiddag

Slingermoment Hof ter saksen

Augustus Geen activiteiten n.v.t.

14 September
20u

Wat liep er goed, fout 
afgelopen seizoen. Nieuwe  

arroabehandelingsmethodes: 
een overzicht.

Huize Steenstraete
Nieuwstraat 86

9100 Sint-Niklaas

12 oktober
20u

Voordracht Ghislain De Roeck
Huize Steenstraete

Nieuwstraat 86
9100 Sint-Niklaas
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Wie is geïnteresseerd in een groepsaankoop van bijenvriendelijke planten?
Contacteer ons via admin@waseimkersbond.be

Wenst u te reageren of heeft u een prangende vraag of mededeling?
admin@waseimkersbond.be
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Gedichtje

Tijd

De tijd is als een rivier. Boeken zijn als schepen. Vele die de reis aanvaarden,
lijden schipbreuk,gaan verloren en raken in vergetelheid op de rivierbodem.

Slechts enkele doorstaan de beproeving van de tijd en beklijven om hun zegen,
te schenken aan de tijden die volgen.

Bijenzwerm.

Bijen, ongeordend door de lucht klievend,
zonder ongelukken 

ogenschijnlijk zonder doel.
Zijn jullie gejaagd door het spel van de hormonen,

Of heeft de zon jullie uitgedaagd,
Of hebben jullie ‘Het Signaal’ gekregen

Om jullie te hervestigen?
Jullie zijn veilig, jullie meesteres is erbij.

Bron: Uit hoofdstuk 130 blz.487 ‘Het verloren symbool’ Dan Brown
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Woordje van een bestuurslid

Veel vliegwerk hebben onze bijen kunnen verrichten. Ze haalden ook massaal stuifmeel en 
zetten dus grote hoeveelheden broed aan. Wie had het kunnen denken na zo een slechte 
aprilmaand dat we zo een voorjaar zouden beleven. Het lijkt hier Italië wel : alle dagen 
goed weer en onze bijen druk bezig zien uitvliegen op zoek naar stuifmeelpollen en nectar. 
Behoudens het fruit zat het daarna wel mee. De kastanje, de acasia’s (als er ergens nog 
staan) en lindes werden goed bevlogen. Nu ja: qua honingopbrengst staat 2017 zeker niet 
in de topjaren in onze contreien. Daarvoor was het te warm en te droog. Hoor ons imkers 
klagen: is het niet over de varroa, dan is het over de droogte. Aanplantingen moesten zeker 
goed water gegeven worden anders droogden de twijgjes uit. Maar als u in het najaar met 
Tim Van Erck een afspraakje maakt om je wilgje te gaan afhalen zal je versteld staan hoe 
sterk die twijgen zijn en al uitgroeien tot kleine boompjes (zie ook pag. XXX). Plant eens 
een wilg in de buurt.

Op een fietstocht introduceerden we de imkers die meegereisd waren naar Andenne 
op een weelde aan bloeiende koolzaadvelden (even verder ontdekt u het in de foto’s). 
Marc en Guido gaan al enkele jaren richting de Ardennen om hun klanten die zot zijn van 
koolzaadhoning te bedienen en tegelijk hun zwakke volkjes te laten aansterken met het 
overaanbod aan pollen. 

Belangrijk voor het voortbestaan van de bijenvolkeren. De bijen in de zwermbomen 
waarvan er nu ondertussen een viertal staan doorheen het Waasland doen het bijzonder 
goed. En weet je: de bijen zwermen inderdaad uit en zelfs meerdere keren. Hopelijk heeft 
er iemand eentje geschept. Het resterende volkje wordt door de imker daarna geholpen 
om zo varroa-arm mogelijk de winter in te gaan. Zou overwinteren in een knusse boom 
en op eigen honing dan toch beter zijn? Na de zwermbomen zijn er nu ‘Sunhives’ die 
reeds ver in het landschap liggen te blinken. Over de introductie in Belsele kunt u verder 
in dit nummer alles lezen.  Volgend jaar gaan ze zwermen. Sommige zwermen zoeken het 
moeilijk zoals in een spouwmuur (foto Hugo). Krijg je die er nog uit?  In het najaar meer, 
want in mijn eigen dorpskerkske huist nu ook een bijenvolkske in de spouwmuren (die dik 
genoeg zijn). 

Dat brengt me tot een dankwoordje voor onze bestuursleden en de vele leden die op onze 
activiteiten aanwezig waren. 2017 was een druk jaar. Waswafeldagen (hou uw eigen was 

Groetjes, Geert
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Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen

Het tijdstip van maaien is weer aangebroken. Waar de beheerder een stukje ongemaaid laat 
hebben insecten en planten kansen tot overleven. Helaas gebeurt dit eerder uitzonderlijk. 
Liefst wordt alles in een keer gemaaid. Neem nu de uitbreiding van de clementwijk in Sint-
Niklaas achter mijn ouderlijke woonst. Vorig jaar werden de poelen en taluds bij de eerste 
maaibeurt gespaard waardoor de roos bloeiende kattenstaart zich goed kon ontwikkelen 
en er nog stroken beemdkroon in bloei stonden. Wel, dit jaar zijn ze met de grond gelijk 
gemaakt. Grote oppervlaktes witte klaver, rode klaver en gewone rolklaver zijn plotseling 
verdwenen. De bijen zullen het voelen! 

Het artikel van de vlinderstichting dat hieronder wordt overgenomen moet ons eigenlijk 
zorgen baren. We weten nu al meer dan een decennia hoe we bermen ecologisch moeten 
beheren en toch loopt het bijzonder vaak fout! Fout lopen is misschien nog te positief want 
dergelijk maaibeleid gebeurt eerder bewust in plaats van ongewild.

Klepelen en zuigen

Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten 
verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier langs geweest, tot teleurstelling van veel 
omwonenden en natuurliefhebbers. Zij zien de flora en fauna in bermen steeds verder in 
de verdrukking komen. Voor planten en vlinders is er geen ruimte meer. Het kan anders!

Geen enkele bloem te bespeurenAfgemaaide kattenstaart
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Bij het maaibeheer ligt het accent meer op kostenefficiëntie op de korte termijn dan op 
behoud van de biodiversiteit op de lange termijn. Gangbare maaimethoden zijn klepelen 
en maaizuigen. Een klepelmaaier hakselt de vegetatie fijn. Meestal blijven de verhakselde 
plantenresten liggen om ter plaatse te composteren. Dit leidt tot een toename van de 
voedselrijkdom van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en 
ruigteplanten als Grote brandnetel en Fluitenkruid.

Een tweede veelgebruikte techniek, de maaizuiger, is ook verre van optimaal. Hiermee 
wordt het plantmateriaal weliswaar afgevoerd, maar ook de plantenzaden en de insecten. 
Bij maaien en afvoeren met een cyclomaaier overleeft circa 40% van de rupsen van 
dagvlinders. Bij klepelbeheer is dit slechts 6% en bij gebruik van de maaizuigcombinatie 
8%.

Veel kruiden hebben sterk te lijden onder de timing van het maaien; de eerste maaibeurt 
vindt veelal in mei plaats en dat is ruim voordat veel planten zaad hebben geproduceerd 
om een volgende generatie veilig te stellen. Bloeiende kruiden geven niet alleen kleur aan 
de berm, ze zijn ook essentieel als nectarbron en/of voedselplant voor insecten. Omdat 
meestal hele trajecten in één keer over de volle breedte gemaaid worden, worden insecten 
van het ene op het andere moment van al hun voedselbronnen beroofd.

Duurzaam bermbeheer gaat uit van een aantal eenvoudige principes:

Biodiversiteit. Het is gewenst dat de doelstelling van het beheer van bermen niet alleen 
gericht is op het kort houden van de vegetatie, maar dat behoud van de biodiversiteit bij 
het opstellen van beheerplannen ook als doelstelling wordt meegenomen.

Maaitijdstip. Bepaal het maaitijdstip op basis van de bloei van enkele ter plaatse 
kenmerkende plantensoorten. Ga bijvoorbeeld pas maaien als meer dan 90% van de 
Margrieten of het Knoopkruid is uitgebloeid. De planten krijgen dan de kans om voldoende 
zaad te zetten. Afhankelijk van het weer kan dat vroeger of later in het seizoen vallen. 
Laagproductieve vegetaties kunnen minder vaak en later gemaaid worden dan nu vaak het 
geval is.

Faseren. Maai niet alles in één keer af. Laat bij voorkeur per maaibeurt tenminste 20% 
van het oppervlak van de vegetatie staan, ook bij de laatste maaibeurt in het jaar. Juist 

Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen
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in overstaande vegetatie kunnen insecten zich handhaven en hun levenscyclus voltooien. 
Ieder jaar kan men een ander gedeelte van de vegetatie laten overstaan.

Maaien en afvoeren. Laat het maaisel bij voorkeur enkele dagen drogen voor te rapen. De 
zaden komen dan vrij uit het maaisel en blijven op de bodem achter. Door het afvoeren van 
het maaisel worden ook voedingsstoffen afgevoerd. Door deze verschraling vermindert de 
productie en zal er in de loop der tijd minder maaisel hoeven te worden afgevoerd.

Natuurlijk zijn er redenen om bepaalde stukken altijd intensief te maaien, bijvoorbeeld 
de strook dicht langs de weg uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Bij steile taluds waar 
machinaal rapen onmogelijk is zou een maaizuig-combinatie ingezet kunnen worden.

Bron: Leonie Tijsma, Baudewijn Odé en Edwin Dijkhuis, FLORON & Anthonie Stip, De Vlinderstichting

Groetjes, Olivier

Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen

Fotoalbum Wase Imkersbond

Op http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home zijn vanaf nu alle foto’s van de 
verschillende activiteiten terug te vinden. Hier verzamelt Paul alle foto’s die hijzelf of 
anderen maakten. De foto’s zijn onderverdeeld per thema en datum.

http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home
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Nieuw varroabestrijdingsmiddel

Onderzoekers van Bayer en van de Universiteit van Halle in Duitsland hebben een nieuwe 
bouwsteen ontwikkeld in deze geïntegreerde varroabestrijding: PolyVar® Yellow. Het gaat 
om een plastic strip met daarin de werkzame stof die aan de ingang van de bijenkast wordt 
aangebracht als een ingangspoort. De strip bevat gaten waar de bijen doorheen kruipen om 
de bijenkast in en uit te kunnen vliegen. “Daarbij krijgt de honingbij enkele nanogrammen 
van de werkzame stof flumethrine, een synthetisch pyrethroïde, op zich en geeft dit door 
naar de andere bijen en zo naar de mijten,” zo legt dierenarts Klemens Krieger, parasitoloog 
bij Bayer, het werkingsmechanisme uit. “Tot vier maanden lang wordt de nieuwe 
werkzame stof gecontroleerd vrijgegeven uit de polymeermatrix van de strip. Deze geringe 
dosis is voldoende om de mijten te doden op de bijen en in de kast, maar vormt geen 
gevaar voor de bijen zelf,” zegt Krieger. “En er worden geen residuen in honing vastgesteld.”

Onderzoekers van de Duitse universiteiten van Stuttgart Hohenheim en Halle hebben 
aangetoond dat vooral op het einde van de zomer, wanneer er onvoldoende nectar 
beschikbaar is, de mijten vaak overgedragen worden naar andere bijenkolonies, vooral in 
gebieden waar veel bijenkasten staan. “In verschillende gevallen hebben we een insleep 
gedocumenteerd van meer dan 1.000 mijten in één enkele bijenkolonie in slechts drie 
dagen,” melden Prof. Nikolaus Koeniger en Dr. Gudrun Koeniger. En juist dat feit leidde tot 
het idee van een Varroa ingangspoort”

Om de ontwikkeling van resistentie tegen pyrethroïden te voorkomen, mag PolyVar®  
Yellow niet gedurende opeenvolgende jaren ingezet worden. Er moet afgewisseld worden 
met andere producten met een ander werkingsmechanisme. PolyVar® Yellow is zonder 
voorschrift bij dierenarts en apotheker (CNK code 3582-277) beschikbaar vanaf medio juli.

PolyVar® Yellow strip aan de kastingang - foto Bayer
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Ons oordeel van PoyVar Yellow

Het was al een tijdje geleden dat er effectief nog eens een nieuw middel in België werd 
aangeboden om de varroa te bestrijden en dit ook geregistreerd was. De firma Bayer 
bracht het middel PolyVar Yellow op de markt. We zetten de voordelen en de nadelen 
even op een rijtje met dank aan Ronald van Puyvelde en Leon Pilaet.

Voordelen

Voorschriftvrij : het middel kan besteld worden in de apotheek of in de winkel en de imker 
kan dit vrij afhalen zonder rekening te houden met de dierenarts. Elke verpakking (kostprijs 
: - /+  35 EUR) bevat 10 strips en dit zou alvast voor de simplexkast goed zijn voor de 
behandeling van een vijftal kasten.

Bevestiging : je plaatst 2 strips gewoon aan de ingang van de kast. De gaatjes moeten voor 
het vlieggat aangebracht worden en zo bevestigd worden dat de bijen verplicht zijn om door 
de gaatjes te kruipen en over de hele strip te lopen. Gemakkelijk te bevestigen aan kleine 
houten balkjes (voor de stabiliteit). Je moet er alleen voor zorgen dat de bijen enkel via 
de gaatjes naar binnen kunnen. De strip is 17 cm.lang, maar je mag hem niet verknippen. 
Meer details in het volgende filmpje : https://www.youtube.com/watch?v=fvvVGPTjxWQ

Contactgif : een gele strip met gaatjes bevat flumethrine, een gif dat varroa doodt. De 
bijen komen met de flumethrine in contact tijdens in en uitvliegen en geven het ook door 
in de kast door via sociaal contact. Dus de bijen moeten zich door de gaatjes heen wurmen, 
maar dit heeft ook een belangrijk nadeel voor het stuifmeel !!. De strip werkt tot 4 maand.

Veilig voor imker en honing?: u hoeft geen verdamping (oxaalzuur) te doen. U heeft ook 
geen handschoenen nodig voor het bevestigen (al moet je dan wel heel zachtaardige 
volkeren hebben). Voor de imker is het veilig indien hij zijn handen wast met KOUD water. 
Er wordt geadviseerd om de strips te plaatsen na de honingoogst. Niettemin mag de 
behandeling ook geplaatst worden tijdens het drachtseizoen. Er werden geen residuen 
gevonden in was of honing. De behandeling duurt 9 weken en maximum 2 maand.

Najaar en roverij: door het vele vervliegen in het najaar verspreidt de varroa zich razendsnel 
onder de resterende volkeren. De varroa gaat door deze strip tegengehouden worden aan 
de ingang. Dus ook rovende buren zullen geen varroa in de kast brengen.

https://www.youtube.com/watch?v=fvvVGPTjxWQ 
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Ons oordeel van PoyVar Yellow

Combinatiemethodes: de methode van flumethrine is ook geschikt om te gebruiken voor 
een rotatieprogramma waarbij verschillende varroabestrijdingsacties op touw worden 
gezet (o.a. eerst of nadien behandeling met Thymovar, mierezuur, oxaalzuur). We spreken 
van een efficiëntie van 90% door het juiste gebruik van deze strips. Indien deze strips niet 
correct worden gebruikt valt de efficiëntie terug tot 73% (als bijen er nog langs raken).

Nadelen

Stuifmeel : het belangrijkste nadeel naar ons aanvoelen is dat doorheen heel de periode 
dat je de strips voor de ingang plaatst er ook een soort van stuifmeelval is. Bijen kunnen 
niet zo goed passeren met het stuifmeel aan hun pootjes en zullen hierdoor een groot deel 
van het stuifmeel verliezen voor de kast. Indien er genoeg stuifmeel inzit van het voorjaar 
kan deze behandelingsmethode wel een optie zijn. Bij afleggers zouden we deze methode 
moeten vermijden.

Warm weer : bij heel warm weer dicht bij de 30° C zullen de bijen het nest niet meer 
verlucht krijgen en dreigt een tekort aan ventilatie en mogelijk oververhitting. Bij heet 
weer moeten de strips dus opnieuw verwijderd worden. Dit is natuurlijk niet handig als 
je zoals de jongste dagen een aantal warme dagen afwisselend met een aantal koudere 
dagen hebt.

Resistentie: bij overmatig gebruik van de stof flumethrine kan de varroa op termijn 
resistentie gaan ontwikkelen. Deze behandelingsmethode is dus een tijdelijke methode 
die kan helpen tijdens de transitie naar varroatolerante bijen.   

Allen uitgenodigd op 14 september voor een voordracht over de nieuwe 
behandelingsmethodes bij varroa en onze ervaringen hier mee. Er zijn er aantal 
biotechnische ingrepen en er zijn een aantal met technologische vernieuwingen.

Groetjes, Geert
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Kaart Koningin

De bijen worden geïnstalleerd tussen twee rieten korven die 
gemaakt zijn door een vlechter in Belsele. De vorm van de 
korven bootst een natuurlijke bijenwoning (in een boom of 
aan een tak) na en werd ontworpen door Guenther Mancke, 
een Duitser die jarenlang onderzoek heeft gevoerd naar 
natuurlijke manieren om te imkeren. De bovenste korf zullen 
de bijen eerst uitbouwen, maar onderaan is de uitgang die 
circa 2,5 m boven de grond hangt. De hoogte is nodig om 
de toeschouwers veilig naar de bijen te kunnen laten kijken. 
Anders kan o.a. vandalisme roet in het eten gooien. 

Meer informatie over natuurlijk bijenhouden en de sunhive in 
het bijzonder: http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sun-
hive-introduction 
                             

Groetjes, Marc Nicque

Verslag omlarfdag Marc Nicque

De sunhive in Belsele is bevolkt

Het was weerom een succes zoals alle voorgaande jaren, 54 één daagse  moerdoppen zijn 
afgehaald geweest door 11 Wase imkers, bij Marc Nicque.
Ik ben er zeker van dat die beestjes een nieuwe goeie thuis hebben gevonden en uitgroeien 
tot vingerdikke koninginnen, zodat ze volgend jaar bakken vol honing produceren.

De teeltmoer was er één van het bijenteeltinstituut te Celle, Duitsland.  
De nakomelingen zijn zoals geweten zeer goed.

Succes voor iedereen en tot volgend jaar.

http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sun-hive-introduction  
http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sun-hive-introduction  
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De sunhive in Belsele is bevolkt

Prijs bij het eerste raam

De sunhive - foto Paul van Steirteghem

Op zoek naar de koningin

Guido in actie- foto Paul van Steirteghem

Groetjes, Guido

Alle foto van de hand van Van Steirteghem Paul behalve attest van Guido
Zie: http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!album-12 . Hier tref je alle foto’s aan van de 
bedrijvigheden op diverse dagen rond de Sun-Hive in Belsele, parkje Hulstdreef naast de 
Paradijsbeek.
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Verslag lentemarkt 2017

Lekkere honing! - foto Paul Van Steirteghem

Bijtanken - foto Marc Nicque

Onze stand - foto Paul Van Steirteghem

Koolzaad - foto Marc Nicque

Op zondag 14 mei was het onder een stralende zon, zoals gewoonlijk, een bloemenmarkt 
te Sint-Niklaas. De Wase Imkersbond stond er met een stand tussen allerhande 
bloemenverkopers. Ons aanbod aan honing en andere gerelateerde producten vonden 
gretig kopers. Evenals de zaadmengsels van Guido.De leden die de stand bevolkten deden 
hun uiterste best om de zovele gevarieerde vragen te beantwoorden.  

Een foto zegt soms voldoende.

Groetjes, Marc

Groetjes, Paul

Verslag fietstocht
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Wildbouw - foto Christina De JonghOude kasten - foto Christina De Jongh

Verluchtingsgat spouw - foto Hugo Maes

Een klein gaatje in een stapel oude bakken meer hadden deze zwerm niet nodig om zich 
er in te huisvesten. De tweestrijd aan wildbouwconstructies is wel bijzonder. Ook bijen 
veranderen blijkbaar soms van gedachten.

In de spouwmuren huizen naaste wilde bijen ook soms hommelkolonies en heuse zwermen. 
De bijen zijn niet zomaar gewillig om te verhuizen naar een gewone kast. Hugo mocht dit 
meemaken ondanks de raampjes met open broed die in de kast hingen… 

Bijen kiezen zelf hoe ze willen wonen
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Verslag BBQ WIB

Gezellig tafelen- foto Paul Van Steirteghem

Gratis tomatenplantjes!- foto Marc Nicque

Aanschuiven - foto Paul Van Steirteghem

Familiefoto - foto Marc Nicque

Onze BBQ, voor de leden, die we hielden bij Guido thuis was een succes zowel door de 
aanwezigheid  van diverse leden, met eventueel hun echtgenotes, als het enthousiasme 
van de bereiders van de BBQ, de kinderen van Guido. Er was eten in overvloed en zeer  
divers. Dank u Guido en Cecile en uw kinderen voor de gulle ontvangst. Het weer was 
echter een beetje tegenvallend, maar kom, we hebben ons opgewarmd met drank en spijs 
en de gezellige babbel onder elkaar. 
Voor alle fotos zie fotoalbum website: http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home

Groetjes, Paul

http://fotoalbum.waseimkersbond.be/#!home
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De belangstelling voor bijen is al oeroud. 
Talloze boeken zijn over ze verschenen, maar 
de meeste daarvan pan over de honingbij. 
Toch is deze maar één van de ongeveer 
10.000 bijensoorten die over de gehele 
wereld bekend zijn. Nixon gaat uit van het 
idee, de lezer werkelijk een kijk te geven in 
de gehele bijenwereld. Het is natuurlijk niet 
zijn bedoeling allerlei onbekende soorten 
te bespreken; tegen de achtergrond van 
hun algemene levenswijze behandelt hij de 
intrigerende gewoonten en gedragingen van 
de belangrijkste: honingbij, solitaire bijen en 
hommels. Elk aspect van het leven komt ter 
sprake: ontwikkeling van ei tot volwassen dier, 
paring, het maken van een nest, broedzorg, het 
leven in gemeenschap, stuifmeel verzamelen, 
de ‘bijentaal’ (de beroemde dansen), smaak 

, reuk en kleurzin. Interessant is ook bet werk van de metselaars, de timmerlui, de 
wolkaarders en de bladsnijders onder hen. De vreemde gewoonten van de koekoeksbijen 
komen evengoed aan bod als de vragen ‘waarom sterft een bij als ze gestoken heeft?’, en 
‘maken alle bijen honing?’ Kortom, een boek zowel voor de leek als voor degene die reeds 
bekend is met bijen. Beiden zullen er veel nieuws in ontdekken. 

Auteur:   G. Nixon
Soort:  Met illustraties 
Taal:   Nederlands 
Aantal pagina’s:  186
Afmetingen:  17x210x135 mm
Gewicht:  252,00 gram  
Druk:   90 
ISBN10:   903150503X   
ISBN13:   9789031505036 

Bijenliteratuur

Groetjes, Het bestuur
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Uit de oude doos

Bron: Overgenomen uit de Memoires van Gedula Mariman-Pauwels.

Groetjes, Paul

De kinderen van de familie Pauwels

De kinderen van de familie Pauwels poseerde in de jaren 1940 voor de bijenkasten op 
Heikapel, Kletterbos te Sint-Niklaas. Volgens Gudula Pauwels (links op de foto) waren 
toen de stichters van de plaatselijke Bijenbond Louis Maes samen met Broeder Gabriel 
uit Stekene, en Franciscus Pauwels, vader van Gudula. Franciscus had toen 10 bijenkasten. 
Toen had iedere landbouwer klein of groot nog een aantal bijenkasten. Voor deze tijd was 
de suikerbiet nog niet ingeburgerd en er was niet genoeg betaalbare suiker. Daarom dat 
honing nog op vele plaatsen suiker verving. Heikapel was oorspronkelijk een open gebied 
met gronden begroeid door de heide en versnipperde akkertjes. De bebossing is er gekomen 
rond de jaren 40. Ik weet zelfs nog dat ik toen met vader de Beeldstraat passeerde, er nog 
een jonge aanplanting was van dennenboompjes.  Waar nu het recreatieoord de Ster is 
werd er juist voor 1940 een vliegveld aangelegd voor sport- en andere kleine vleigtuigen. 
Dit vliegveld was van geen nut tijdens de oorlog 1940-45
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Enquête provincie Oost-Vlaanderen

Groetjes, het bestuur.

Bericht van de provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil graag zijn imkers leren kennen en hun mening horen. 
Met behulp van een aantal vragen wil de Provincie meer te weten komen over de Oost-
Vlaamse imkerij. Geef ons jouw mening over de provinciale ‘bij-vriendelijke’ acties, zodat 
wij deze kunnen bijsturen op basis van behoeften. Jouw antwoorden en suggesties worden 
gebruikt om nieuwe acties uit te werken. Alle antwoorden die ons vóór 30 september 
bereiken worden nog gebruikt voor de uitwerking van het nieuwe actieprogramma.

Dit is een warme oproep om de imker-enquête van de Provincie Oost-Vlaanderen in te 
vullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/imkers

Studiedag Buckfast Vlaanderen

Beste imkers,

De studiedag van Buckfast Vlaanderen gaat dit jaar door op zondag 27 augustus in het 
Bijenteeltmuseum. Iedereen kan deze studiedag bijwonen.

https://nl.surveymonkey.com/r/imkers
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De impact van neonicotinoides op wilde bijen

De achteruitgang van niet alleen de honingbij maar ook onze wilde bijen wordt gelinkt 
aan verlies van habitat, fragmentatie van habitat, pathogenen, klimaatverandering en 
insecticiden. Dit laatste wordt door steeds meer studies bewezen. Tot nog toe werden 
enkel de korte termijneffecten bestudeerd maar een recente studie uit Engeland toont nu 
ook het lange termijeffect van neonicotinoides op wilde bijen, foerargerend op koolzaad. In 
2008  werd maar liefst 80% van de wereldwijde zadenmarkt, die met insecticiden worden 
behandeld, met neonicotinoides behandeld.

Eerder toonden andere laboratoriumstudies volgende korte termijneffecten aan op 
honingbijen, hommels en wilde bijen (vooral dan metselbijen):
• sublethale effecten op honingbijen
• 85% daling in koninginenproductie bij aardhommels
• 50% daling in populatieaantallen voor de gehoornde metselbij

Door de aard van deze studies, namelijk hun korte termijn (1 jaar) en uitgevoerd in 
laboratoria, was het nog onduidelijk of de bevindingen de grootschalige en lange termijn 
veranderingen in de distributie van wilde bijen kon verklaren. Deze nieuwe studie vergelijkt 
nu de verspreidingsgegevens van 62 bijensoorten met locaties waar ze niet werden 
blootgesteld aan neonicotinoides en locaties waar ze wel in contact kwamen met de 
insecticide. Er werden gegevens gebruikt over een 18-jarige periode, met name van 1994-
2011. Het is in deze periode dat koolzaad op grote schaal werd gecoat met neonicotinoides.

Effect van met neonicotinoide behandeld koolzaad
Door bijen op te splitsen in een groep die niet op koolzaad foerargeerd (28 soorten) en 
een groep de het gewas wel bezoekt (34 soorten) kon substatieel bewijs gevonden worden 
van de negatieve impact op wilde bijen. De resultaten tonen aan dat de effecten bij de 
koolzaad foerargerende groep drie maal zo groot zijn dan bij de andere groep. Ook bij die 
laatste werden kleine negatieve effecten (= soorten en aantallenverlies) vast gesteld. Dit 
is mogelijks te verklaren door een indirecte besmetting via uitspoeling in de grond naar 
andere bloemende planten. De correlatie tussen neonicotinoides en de achteruitgang van 
wilde bijen is echter niet de enige oorzaak. De studie schat dat de insecticide goed is voor  
een verlies van 20% of meer voor onder andere de parkbronsgroefbij en de gedoornde 
slakkenhuisbij.
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De impact van neonicotinoides op wilde bijen

Effect van koolzaad
De persistentie  van de onderzochte bijen was positief gecorreleerd met het voorkomen 
van koolzaad, althans voor soorten die op het gewas vliegen. Voor de andere groep werd 
er geen positief effect vast gesteld. De studie wijst er wel op dat de aanwezigheid van 
koolzaad niet opweegt ten opzichte van de nadelen (neonicotinoides) die het met zich 
mee brengt. 

Effect van bladinsecticedengebruik bij koolzaad op bijen
Voor de wilde bijen werd slechts zeer kleine negatieve linkt vast gesteld tussen hun 
persitentie en het gebruik van bladinsecticiden op koolzaad. Beide groepen, de niet op 
koolzaad foerargerende en de wel foerargerende, kenden een bijna gelijk negatief effect. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat ze beiden eenzelfde reactie vertonen bij de toepassing van 
bladinsecticides.

Hoewel deze studie zich beperkte tot het bestuderen van koolzaad, is het goed mogelijk dat 
andere bloemende gewassen zoals maïs en zonnebloem hetzelfde negatieve effect kunnen 
veroorzaken. De één à twee maand durende bloeiperiode van koolzaad wordt geacht het 
belang van dit gewas voor vele soorten te beperken. Vooral omdat het niet in staat is 
om de sociale bijensoorten een heel broedseizoen van stuifmeel en nectar te voorzien. 
De 85% daling in koninginnenproductie bij aardhommels is dus allicht overdreven. Als er 
natuurlijk gedurende het ganse jaar bloemende neonicotinoidegewassen in de omgeving 
van de nestlocatie aanwezig zijn, is het effect logischerwijs veel groter. 

Ten slotte verwijst de studie naar een ander werk dat het voordeel van neonicotinoides 
ten opzichte van de oogst onderuit haalt. Wie hierover meer wenst te weten kan de studie 
on-line terug vinden: Budge, G. E. et al. Evidence for pollinator cost and farming benefits of
neonicotinoid seed coatings on oilseed rape. Sci. Rep. 5, 12547 (2015).

Bron : Woodcock, B. A. et al. Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in 

England. Nat. Commun. 7:12459, doi: 10.1038/ncomms12459 (2016).

Groetjes, Olivier
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Rozen voor nazomerbloei

Wat een bijzonder jaar is het al geweest. Vorst tijdens de fruitdracht, gevolgd door extreem 
warm weer en een zeer droge juni. Dat heeft natuurlijk zo zijn gevolgen op de bijenkolonie 
en uiteraard de honingoogst. Fruithoning zat er dit jaar niet in en de acacia, die stond 
maar een dikke week in bloei. De linde en de kastanje zijn een maand eerder en door het 
kurkdroge weer moeten we hier toch ook niet te veel nectar van verwachten. Kortom, het 
kon beter. Het moeilijkste staat ons echter nog te wachten. We zijn nu 1 juli en alle grote 
drachten zijn zo goed als afgelopen. Ik heb overigens gisteren de eerste balsemien in bloei 
zien staan. Als dat maar goed komt! Het zal hard werken worden voor onze bijen om de 
wintervoorraad honing en stuifmeel aan te leggen, op welke planten zullen ze immers hun 
bouwstoffen halen nu alles te vroeg in bloei is gekomen? Met de late en warme winters 
van de laatste jaren zullen ze beslist niet vroeg de winter in gaan. Wie voorbereid wil zijn 
op de komende jaren kan maar best aan het planten slaan. Vaak worden rozen vergeten 
maar ik heb mijn bijtjes tijdens volle dracht er toch en masse stuifmeel op zien verzamelen. 
Daarom breng ik even een aantal nieuwe rozen onder de aandacht. 

Speciaal ontwikkeld voor bijen is de roos ‘Bijenweelde Roze’. De enkele bloemen creëren 
een warme sfeer en geven een mooi contrast met de opvallend gele meeldraden, de 
bloemen hebben een compacte groeiwijze en een rijke bloei vanaf het voorjaar tot 
begin van de vorstperiode. Uitstekende weerstand tegen de meeste schimmelziekten. 
Deze rozen hebben een compacte groeiwijze en een glanzend groen blad. Zeer makkelijk 
in onderhoud en verdragen alle vormen van snoei. Kan worden toegepast in perken, 
borders en bloembakken. Hoogte en breedte 40 à 60 cm. Doorsnede bloemen : 3 – 4 cm. 
Plantafstand ca. 5 per m². Bijenweelde® Rozen zijn verkrijgbaar in de kleuren: Abrikoos, , 
Geel, Lichtrood, Rood, Roze en Wit. Let op, rozen produceren geen nectar! Plant ze dus 
voor hun stuifmeel en hun schoonheid.

Wie vreest voor zijn of haar stuifmeelvoorraad kan in uiterste noodzaak een 
stuifmeelvervanger als Candipolline Gold voederen in augustus/september voor vette 
winterbijen. Stuifmeel is bestraald onder gamma-stralen om besmetting van Amerikaans 
Vuilbroed te vermijden. Het stuifmeel zal helpen bij het uitvoeren van de voedstertaken en 
het opbouwen van het vetreserve om de winter door te komen.

Groetjes, Olivier.
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Gratis wilgenplantjes

Wilgenplanten af te halen bij Tim. Er zitten circa 100 wilgenplantjes in de grond in de Hoge 
Bokstraat in Sint-Niklaas. De droogte heeft geen noemenswaardige problemen gegeven. 
De stekken zijn uitgegroeid tot kleine boompjes die in het najaar aan onze leden worden 
verdeeld. Bij interesse contacteer Tim van Erck na 18u. Beste planten in de maanden 
oktober/november.

Olivier test momenteel een aantal struikvormende soorten die op eenjarig/tweejarig hout 
al een massa aan katjes zouden moeten vormen. Jaarlijks of tweejaarlijks afzetten is dan 
de boodschap. Grote voordeel is dat deze soorten dus klein gehouden kunnen worden. 
Later hierover meer.

Groetjes, Olivier.

Eerste bijenveldgids
Vorige maand is de eerste uitgebreide 
Nederlandse veldgids voor wilde bijen 
gepubliceerd. De gids is een vertaling van 
de Engelse gids ‘Field Guide to the Bees 
of Great Britain and Ireland’. Experts van 
Naturalis, EIS kenniscentrum insecten en 
Natuurpunt hebben deze vertaling verzorgd 
en informatie over 30 soorten toegevoegd 
die niet in Groot-Brittannië voorkomen maar 
wel in Nederland.

Ik gebruik al een tijdje de Engelse versie 
en dat was al het beste boek op de markt 
voor wie meer wil weten over wilde bijen. 
De toevoeging van 30 Nederlandse soorten 
maakt het werk alleen maar beter. Enkel 
voor de mooie illustraties is het boek al de 
moeite waard. Vergis u echter niet; zonder 

studiewerk zal het heel moeilijk worden om dit boek echt te gebruiken want veel van de 
beschreven kenmerken zijn enkel zichtbaar onder de microscoop. 
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Larve van grote wasmot eet plastic

Federica Bertocchini is niet alleen wetenschapster, ze is ook een amateurimker. Op een 
dag ontdekte ze dat de honingraten die ze in haar huis had opgeslagen, vergeven waren 
van de rupsen. De larven van de grote wasmot, om precies te zijn. Ze plukte de beestjes 
van de restjes bijenwas en stopte ze in plastic zakken, die ze goed afsloot. Nadat ze de 
honingraatpanelen had schoongemaakt, keerde ze terug naar de kamer waar de zakken 
stonden. Tot haar grote verbazing waren de rupsen ontsnapt. Een ander zou vloeken, maar 
Bertocchini zag de mogelijkheden. ‘De zakken zaten vol gaatjes. Er kon maar één uitleg 
zijn: de wormen hadden zich een weg door het plastic gegeten. Ons project begon daar en 
toen’, vertelt ze. 

In een laboratorium mochten de rupsen hun kunstje nog eens overdoen. De resultaten 
staan -deze week in het vakblad Current Biology. Honderd beestjes waren in staat om in 
12 uur tijd 92 milligram plastic te doen verdwijnen. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. 
Plastic zakken zijn zoals bekend slecht afbreekbaar. Dunne zakjes doen er honderd jaar 
over om vanzelf te verdwijnen, en de stevigere zakken hebben tot 400 jaar nodig. Wanneer 
het proces versneld wordt met agressieve chemicaliën, bijvoorbeeld met salpeterzuur, dan 
duurt het nog altijd meerdere maanden. Tests met bacteriën gaven nog niet het verhoopte 
resultaat: met 0,13 milligram per dag zijn we niet snel verlost van de meer dan 100.000 ton 
plastic zakken die de mensheid jaarlijks gebruikt. Dan lijken de rupsen van de grote wasmot 
meer potentieel te hebben. Al na 40 minuten maken ze zichtbaar gaatjes in zakken.

Wat bezielt de rupsen om iets onnatuurlijks als plastic te eten? Wellicht ervaren ze weinig 
verschil met hun normale eten: bijenwas. De wasmot legt haar eitjes in bijenkorven, 
waar de larven vervolgens als parasieten leven tot ze zich in een cocon hullen. Nu heeft 
bijenwas een vergelijkbare moleculaire structuur als polyethyleen, het soort plastic 
waarvan de meeste zakjes gemaakt zijn. De ruggengraat van beide moleculen is dezelfde: 
een aaneenschakeling van koolstofmoleculen. Hoe de rupsen deze ruggengraat verbreken, 
hebben de wetenschappers nog niet achterhaald. Mogelijk maken ze zelf een enzym aan 
dat koolstofverbindingen verbreekt, maar het is ook best mogelijk dat ze darmbacteriën 
bevatten om dat werkje op te knappen. Dat de rupsen meer doen dan gewoon plastic 
in stukjes bijten (zonder dus echt af te breken), hebben de onderzoekers aangetoond 
door wormen te ¬pletten en uit te smeren over een laag plastic. Ook dan verdween er 
polyethyleen. 

Wat nu? Centrales oprichten waar immense hoeveelheden rupsen van onze plastic 
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Larve van grote wasmot eet plastic

Cursussenreeks 2017-2018

Bron: Lotte Alsteens, De Standaard

Groetjes, Olivier

Groetjes, het bestuur

zakjes leven? Wel nee, dat is niet echt haalbaar, of wenselijk. ‘Onze volgende stap is het 
identificeren van de moleculaire processen die achter deze afbraak schuilgaan en bekijken 
of we het verantwoordelijke enzym kunnen isoleren’, zegt hoofdonderzoeker Paolo 
Bombelli. Op termijn is het de bedoeling dat het enzym, en niet de rups, op industriële 
schaal geproduceerd en gebruikt kan worden

Naast de cursus “Inleiding tot de bijenteelt” in Bornem gegeven door Erik Goris vindt er 
nog een tweede cursus “inleiding tot de bijenteelt” plaats in Temse. Beide cursussen zijn 
ideaal voor wie met bijen wilt beginnen. De opleiding van Bornem is een opleiding in de 
bijenteelt met zowel een algemeen theoretisch gedeelte over bijen als een praktische 
imkeropleiding. De tweede cursus behandelt het bijenthema in een algemener perspectief. 
Voor de mensen met groene vingers die vooral de bijen willen helpen zonder ze te 
houden begint er in oktober ook een gelijklopende cursus “Het bijenbiotoop in de zomer” 
in Nieuwkerken Waas. De cursus is gericht om mensen die reeds bijen houden of een 
inleiding tot de bijenteelt gevolgd hebben of mensen in de groensector een beter zicht te 
geven over de relatie plant/bij. Als u niets van bijen kent en uw plantenkennis niet zo goed 
is, dan volgt u best eerst een cursus inleiding tot de bijenteelt. Een beetje verderop start 
in Evergem de tweedejaarcursus voor stagiair imkers die hun eerste cursus reeds hebben 
afgerond
 
Info cursus “Inleiding tot de bijenteelt” in Bornem: www.imkersbondbornem.be
Info cursus “Inleiding tot de bijenteelt” in Temse: www.nemec.be
Info cursus “Het bijenbiotoop in de zomer” in Nieuwkerken: www.nemec.be

Het programma is op de websites te vinden. Inschrijven kan ook via de verschillende 
websites.

http://www.imkersbondbornem.be
http://www.nemec.be
http://www.nemec.be
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Bron : Am flugloch, Heinrich Storch - vertaalde versie door Luc Pintens

Groetjes, Olivier

Nu de zomer volop aan de gang is kunnen de eerste waarnemingen die duiden op de 
wintervoorbereiding worden waargenomen. Wie de bijen niet onnodig wil storen kan 
aan de hand van observaties al veel te weten komen. Hieronder een overzicht van enkele 
belangrijke observaties die men in het hoogseizoen kan verwachten.

Bijen rusten zwaar pompend voor de ingang van de kast. Er wordt in de avond een 
scherpe honinglucht waargenomen. De bijen waaieren opvallend veel
De bijen verzamelen blandhoning. Dit komt zeker voor als er geen andere grote dracht 
voorkomt. Meestal is bladhoning gelijktijdig te vinden op naaldhout en op loofhout. 
Bijen kunnen door het plakkerige goedje hun haren verliezen wanneer ze stijf worden en 
afbreken. 

De vliegplank ligt bezaaid met darren. Werksters sleuren darren naar buiten.
Een volk dat niet moerloos is gooit in augustus zijn darren eruit. Reeds voor de darrenslacht 
begint worden deze nutteloos geworden voedselverbruikers door het volk niet meer 
gevoerd, zodat ze lusteloos en verzwakt worden.

Tijdens de vlucht worden onopvallend mismaakte poppen of pas uitgelopen mismaakte  
niet levensvatbare bijen naar buiten gewerkt.
De varroa is allicht sterk ontwikkeld en heeft jonge bijen en larven aangetast. Als er ook 
bijen met het DWF (Deformed Wing Virus) worden waargenomen is de varroamijt zeker in 
grote getallen aanwezig. Behandeling is absoluut noodzakelijk.

Bijen zweven voor de kast en proberen binnen te glippen
Vooral in augustus als de bijen zich beginnen voor te bereiden op de winter, is het gevaar 
op roverij altijd aanwezig. Het sterke volk rooft de zwakkere kasten leeg wat kan leiden tot 
sterfte. Proper werken en niets laten uitlikken kan veel voorkomen.

Tijdens het bijvoederen wordt er hevig gewaaierd.
Het overtollige water van de suikerstroop wordt uit de kasten geventileerd. Dat is hard 
werken voor een volk. Hoe dunner de stroop des te langer moet de ventilatie duren.

Voor het vlieggat
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Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19  9111 Belsele - Penningmeester
Mail : admin@waseimkersbond.be - Tel:  03/ 772 37 16

Smet Geert, Droogveldstraat 201 2880 Mariekerke (Bornem) - Bestuurslid
Mail: smetgeert@gmail.com - Tel: 0496 59 14 38

Foubert Olivier, Kuildamstraat 47 9100 Sint-Niklaas - Bestuurslid
Mail: olivierfoubert@hotmail.com - Tel: 0474 54 88 11

Tim Van Erck, Hoge Bokstraat 232, 9111 Belsele - Afgevaardigde Stramin
Mail: timve@hotmail.com - Tel: 0495 49 01 40

Fischer Theo, Heistraat 9100 Sint-Niklaas - Voorzitter
Mail: theofischer39@gmail.com - Tel:  0479 82 11 07



www.waseimkersbond.be

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.                       

http://www.waseimkersbond.be
http://www.waseimkersbond.be
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