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Bijen in de winter

Groetjes, Geert

In de winter kan de imker best de bijen volgen vanop de varroaplank. Schilfers waardoor 
je weet dat de koningin aan de leg is : je ziet het enkel via de plank. Hoeveel ramen bezet 
mijn volk : enkel via de plank weet je het.

De ene imker zegt schuif eruit, de andere zegt schuif erin. Allemaal om de vochthuishouding 
van een bijenvolk in orde te krijgen. In isomokasten is het allemaal beter geïsoleerd en is 
dus af en toe ‘frisse’ lucht welkom om de schimmel uit de ramen te roken. In gewone 
kasten maakt het allemaal niet veel uit. Daar mag de plank erin of eruit. Nog een betere 
manier is de plank er omgekeerd insteken : combinatie van een ‘beetje’ verluchting en 
toch nuttige informatie voor de imker wat er in zijn kast gebeurt.

Het openen van de kasten is ook een veelgehoorde discussie. Ik open ze nooit in de 
wintermaanden, maar op Facebook zie je kerels verschijnen die vrolijk de ramen 
inspecteren in oktober/november/januari/februari. Nooit? Wel indien ik een bedruppeling 
van oxaalzuur doe dan open ik de kastplank vanboven natuurlijk wel. Ik blijf echter nooit 
al te lang kijken en doe ze vlug toe. Wel zal ik nu wel eens binnenpiepen in een kast die 
midden september nog 3 prachtige zwermdoppen had aangezet. De bestaande koningin 
was ook nog volop aan de leg (eitjes). Een prachtig schouwspel, maar van welke dar 
de nieuwe koningin moest bevrucht worden weet ik niet. De darren zijn sinds midden 
augustus bijna overal verdwenen. Afsteken met die zwermdoppen was dus de boodschap. 
Gelukkig kwam ik er toevallig op uit omdat ik een laatste controle deed voor het Beesyn-
project van de universiteit (onderzoek bij de imker). 

Behandelingen in de winter
Je hoort het al : in de winter kan je enkel oxaalzuur of Varroamed toepassen. Voor de 
behandelingsmethodes rond mierezuur en thymol is het te laat (minstens 15 graden 
warmte nodig zowel ’s nachts als overdag). 
Oxaalzuur kan je zowel bedruppelen als ‘verdampen’ of ‘sublimeren’. Voor meer details 
rond deze methodes adviseer ik het internet (staat er vol van). Enkel voor wie beweert dat 
de ‘stofmasker’ voldoende zou zijn om oxaalzuur te verdampen adviseer ik : doe het niet 
en koop je een deftig masker met filter ABEK 1P3 (vooral de P3 is belangrijk)
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Inleidend woordje

Beste imkers, 

Na de hele warme zomer met toptemperaturen voor onze bijenvolkeren volgen de 
wintermaanden. Traditioneel wordt dan het materiaal hersteld of kasten gemaakt. Ook 
een winterjob is het klaarmaken en uitsmelten van de oude kastramen. Hou die was bij en 
gooi ze niet simpel weg. Een praktijkles om de was te verwerken volgt nog in november. 
‘Onze’ waswafeldag volgt begin januari. Vergeet het niet ! Op deze dag kunnen (startende) 
imkers hun waardevolle eigen was (of tegen betaling de was voorzien door leden van de 
Wase Imkersbond) laten omsmelten tot wasraat die kant en klaar kan gebruikt worden in 
een bijenvolk in het volgende seizoen.

In de winter willen we traditioneel u als imker vormen en klaarmaken op de toekomst. 

Wat hebben we nog in petto : Op 11 oktober komt Ludwig Van Eckert, de voorzitter van 
de imkersbond uit Hamme, ons onderrichten over de oogst van koninginnenbrij. Waarom 
zouden we dat bijenproduct uit onze kasten willen halen? Mensen die last hebben van 
de winterblues, sportmensen of mensen die hard moet werken (o.a. studenten) of bij 
mensen in je kenniskring die getroffen worden door de vreselijke ziekte van kanker kan 
koninginnenbrij helpen koninginnebrij helpen en het komt rechtstreeks uit de bijenkast 
Het is een bijenproduct dat je kan oogsten in het voorjaar bij de zwermneigingen van de 
bijen, maar als je wil oogsten moet je, je in het najaar al voorbereiden.

De uitdagingen die ons naderen zoals de Aziatische hoornaar (eerste nest ontdekt in Belsele-
Puivelde). We hebben al een spreker uitgenodigd voor februari volgend jaar. Ondertussen 
kunnen we het afgelopen bijenseizoen eens bespreken tussen een broodje, wat lekkers 
en vooral spijs en drank op ons jaarlijks feest van de patroonheilige Sint-Ambrosius. In 
tussentijd organiseren op 8 november nog een nieuwe honingkeuring : proevers allen 
welkom. Op zondag 11 november kan je ons ook terugvinden op de jaarmarkt in Belsele. 
Volgend jaar in maart zal de bond nogmaals de tweedehandsmarkt organiseren waar u 
terecht kunt voor een aanbod van 2e handsmateriaal. Mensen met overtollig materiaal 
welkom, kopers eveneens welkom.

Groetjes, Geert
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Verslag imkercongres 2018

Dit jaar was Antwerpen aan de beurt om het tweejaarlijks imkerscongres te organiseren.
AVIB de Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen nam de touwtjes in handen en 
zette een interessant programma op poten met als onderliggend thema “Imkeren, een 
toekomst…”. Een onderwerp dat vermits de vele nieuwe uitdagingen waarmee moderne 
imkers te kampen krijgen in deze tijd meer dan actueel is.

Anders dan andere jaren werd er geen specifiek thema in de diepte behandeld maar 
kwamen sprekers aan bod die de imkerij in een breder, wetenschappelijk en filosofisch 
kader plaatste. Bijzonder inspirerend werd door professor Hans van Dijck gesproken over de 
gedragspsychologie van allerlei insecten, waardoor menig imker in de zaal moest erkennen 
dat ook andere insecten bijzonder complexe gedragingen vertonen. Het is duidelijk dat 
men ook daarvoor best heel wat bewondering mag hebben. Helaas zijn deze gedragingen 
niet altijd compatibel met een landschap dat door de mens werd vormgegeven. Niet voor 
libellen, niet voor vlinders maar ook niet voor bijen. De mens, maar ook de imker brengt 
gedragsveranderingen van bijen te weeg. Wat deze juist zijn en hoe nadelig ze voor de 
bijen zijn, zal in de toekomst steeds duidelijker worden.

Een moderne, filosofische en consequente imker, zo zou ik Thomas Van Pelt, de tweede 
spreker op het congres, omschrijven. Met zijn spreuken “De god van de bijen is de toekomst”, 
“Fascinatie in plaats van frustratie”, “Evenwicht tussen natuur en technologie” en “Imkeren 
ter verbetering van de verbinding met de natuur bracht Thomas een gepassioneerd 
betoog over imkeren in de toekomst. Die ziet er volgens hem chemieloos uit. De enige 
juiste weg op lange termijn is varroatolerantie. De opvolging van een bijenvolk zal volgens 
hem en heel veel andere imkers (als ik de opgestoken handen in de zaal meereken) door 
technologische snufjes veel eenvoudiger worden. Al is dat minder belangrijk. Meer passie 
en fierheid is wat we nodig hebben om de imkerij een toekomst te bieden.

De namiddag werd gevuld door een panelgesprek tussen lokale politici, natuurpunt, 
bioforum, honeybee valley en de konvib. Allemaal partijen met specifieke standpunten die 
niet altijd verenigbaar zijn. Het had vuurwerk kunnen worden, maar dat bleef door keurig 
Moderatorwerk (gelukkig?) uit. Toch hing er af en toe wat spanning in de lucht wanneer het 
over de draagkracht van gebieden ging. Sommigen waren voorstander van maximumquota 
om de draagkracht niet te overschrijden, andere waren duidelijk resoluut tegen.  

Reageren vanuit het publiek kon niet waardoor ik nu dan maar een persoonlijk intermezzo 
inlas om alsnog mijn menig te kunnen spuien. Hier gaan we dan. Quota: ja! Imkeren is een 
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Verslag imkercongres

Groetjes, Olivier

per definitie een agrarische activiteit, die heeft niets maar dan ook niets met natuurbehoud 
of natuurherstel te maken heeft. En we weten allemaal dat de agrarische sector zwaar 
tekort schiet als het op verrijking van een drachtgebied aankomt. Die is vooral blij als 
hun gewassen bestoven worden, wat daarna met de kolonie gebeurt is nauwelijks van 
tel. Vinden we het bovendien allemaal niet normaal dat jagers en vissers quota opgelegd 
krijgen? Waarom zou dat in de imkerij anders moeten zijn? Het zou niet eens slecht hoeven 
te zijn voor de imkers zelf, want laat ons wel wezen, er is stuifmeeltekort. 

Moet honing strenger gecontroleerd worden? Absoluut. Honing is een kostbaar goed dat 
van onberispelijke kwaliteit moet zijn. Waarom wordt er dan niet getest op pesticiden? 
Vreest men dat honing in het zelfde straatje ziek is als onze muesli ontbijtgranen? 
Voor wie hier nog niet van op de hoogte was : er wordt in een niet onbelangrijk aantal 
mueslisoorten  grote hoeveelheden diverse pesticiden teruggevonden. Slechts met een 
gemiddeld aangetroffen concentratie bestrijdingsmiddelen die 354 keer zo hoog is als de 
maximaal toegestane hoeveelheid in drinkwater! 

Eigenlijk heb ik gelogen want ik wil geen quota en doorgedreven honinganalyses. Wat ik 
wel wil is een pesticidevrij landschap dat zo divers en rijk is dat er geen tekorten meer zijn. 
Maar totdan vrees dat het niet anders kan. Het is nodig om iedereen te doen inzien dat 
het tot dan anders moet. We kunnen nog veel imkercongressen organiseren en praten 
over passie, de bloemetjes en de bijtjes, de toekomst van het imkeren, etc. Wat maakt 
het allemaal uit als de basis niet wordt aangepakt? Nee, ik heb het niet over de varroa, 
die zal ofwel door de wetenschap ofwel door de bijen zelf op een of andere manier wel 
overwonnen worden, maar waar het om gaat zijn vitale en gezonde landschappen die 
gelijkaardige volken ondersteunen.

We gaan verder met het verslag. Tijdens de middagpauze kon men aan diverse infostanden 
een bezoek brengen. Aanwezig waren ondermeer FAVV, ecoflora en een korfvlechter. Vooral 
die laatste had een prachtige collectie meegebracht. Al bij al een geslaagd imkercongres! 
Hopelijk ligt de gemiddelde leeftijd volgende keer wel iets lager.

PS: wie zich afvroeg welke plant er stond de bloeien in de patio van het gebouw, het 
is een Fothergilla major. Wie de moeite heeft gedaan om even te gaan kijken, kon ook 
bijenbezoek vaststellen.
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Bijen en varroa : hoe de warmte een rol speelt

Het was Ghislain de Rouck die ons afgelopen maanden wees op het feit dat er wel degelijk 
een verband is tot het ontwikkelen van hitte binnen in een broednest en de ontwikkeling 
of verspreiding van varroa doorheen een bijenvolk. Met erg warme zomermaanden in 
het achterhoofd mogelijk een leidraad voor de toekomst en de mogelijk ontwikkeling van 
nieuwe inzichten.

Mr. Le Conte volgde de evolutie van een bijenvolk en de varroa ‘onder 
laboratoriumomstandigheden’ gaande van een temperatuur van 26 tot 39,5 graden en een 
luchtvochtigheid van 40 à 70%.  Hieruit bleek dat de optimale temperatuur om varroa’s 
te laten kweken in een bijenvolk tussen de 32,5 en 33,4 graden was. Dit is dicht bij de 
gemiddelde temperatuur die bij onze westerse bij, de Apis Melifera, als gemiddelde (33 
à 36 graden) in het broednest wordt gemeten. Dit zijn gemiddelden aangezien er ook 
piekmomenten worden gemeten op bepaalde delen van het broed die kunnen oplopen 
tot 41 graden.

We weten nu bij welke temperatuur de varroa zich in zijn sas voelt, maar vanaf de 
temperatuur stijgt richting 36,5 graden gaat de reproductie van varroa veel moeilijker. 
Indien de temperatuur boven 40 graden komt gedurende 24 uur gaat de varroamijt er 
zelfs aan ten onder.  Vooral temperatuurpieken zijn ongunstig voor de varroamijt (die zich 
wellicht niet tijdig kan aanpassen). Een van de verklaringen waarom de varroamijt niet 
gedijt (of alvast geen gevaar vormt voor de honingbij) in warmere regio’s zoals Azië of de 
tropen is dat er temperatuurpieken zijn waarop de varroa begint te sterven. 

Er bestaan behandelingsmethodes waar de temperatuur binnen de kast wordt opgedreven 
richting 40 graden om de varroabesmetting te vernietigen. Niettemin toonde de test vooral 
al dat bij 38,5 graden en meer de vrouwelijke varroamijten begonnen af te sterven. Er 
werden op deze temperatuur geen noemenswaardige bijensterfte gemeten. De sterfte was 
nog hoger indien de luchtvochtigheid begon te zakken richting 40%. Welliswaar allemaal 
binnen de muren van een labo. 

Een warme zomer heeft dus een negatief effect op de ontwikkeling van de varroa, maar 
een natte en frisse september kan nog zorgen voor een erg hoge ‘nabesmetting’. 

Bron: Vertaling vanuit een studie vanuit Environmental Entomology, december 1990, door Y. Le Conte

Groetjes, Geert
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Verslag drachtplanten na de linde

Voordracht Olivier over najaarsplanten.

Olivier startte de presentatie met het melden dat een bijenseizoen met enkel inheemse 
planten start wanneer de gele Kornoelje start met bloemen en eigenlijk eindigt met de 
klassieke boomdrachten zoals de linde en tamme kastanje. Helemaal aan het einde van het 
seizoen heb je dan de bloei van de klimop als laatste toevluchtsoord voor onze bijen om 
stuifmeel te verzamelen. Stuifmeel is bloed van het volk en het eiwit dat ze opslaan kan je 
beschouwen als de accu van een bijenvolk. Enkel door eiwitten kunnen bijen voldoende 
voortplanten.

Door de klimaatverandering schuift een bijenseizoen steeds meer op. Dit vormt een 
probleem voor onze honingbij die in de zomer nog onvoldoende aanbod vindt. Bovendien 
geldt de regel : hoe warmer, hoe vroeger de bloei en hoe sneller de bloem is uitgebloemd. 
Bovendien worden sommige planten zoals de paardekastanje getroffen door ziektebeelden 
en worden ze veelvuldig verwijderd uit het Vlaamse landschap. Je krijgt dan ook twee 
problemen : 
• andere bijensoorten zijn aangepast, maar onze klassieke honingbij niet.
• De focus van natuurverenigingen op inheemse planten is kortzichtig want ze kunnen 

zich niet tijdig aanpassen onder invloed van de klimaatopwarming

Als imkers moet je op zoek naar planten die het drachtseizoen en dus ook de stuifmeelopname 
van bijen verlengen. Planten die in  augustus en september nog voldoende dracht geven 
kan je gaan aanplanten.  Enkele voorbeelden: 
• Sommige types wilgen bloeien een gans jaar door. 
• Sommige lindes (wimperlinde, zilverlinde) en andere bomen produceren nog nectar 

later in het seizoen of via bladluizen. De giftigheid van de zilverlinde is trouwens een 
fabeltje dat uit de wereld mag verholpen worden.  

• Alternatieven voor inheemse kastanje zoals de indische kastanje – valse accacia. 
• Zevenzonenboom

Groetjes, Geert
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Groetjes, Het bestuur

Om met de deur in huis te vallen: alle grotere telers waarvan wij (bloembollenvoorbijen.
nl) de bloembollen betrekken hebben een SKAL-certificering. Wij hebben er zelf voor 
gekozen om geen enkel keurmerk te gebruiken. In samenspraak met de telers zijn we wel 
tot kwaliteitsgaranties gekomen waarbij het welzijn van de nuttige insecten leidend is. Dat 
vinden wij veel belangrijker en dat betekent het volgende:

• De telers inunderen hun gronden niet meer. Dat wil zeggen dat ze hun grond niet 
onder water zetten, waarbij al het bodemleven  - waaronder voor de bollen schadelijke 
insecten - gedood wordt. (Met SKAL is dit wel toegestaan.)

 
• De bloembollen die we betrekken van de telers zijn meestal minimaal 3 jaar in eigen 

teelt. Dat betekent dat de bloembollen 3 jaar geteeld zijn in eigen beheer zonder 
enig gebruik van chemicaliën. (Ook dit is een belangrijk verschil met SKAL. SKAL-
certificering staat namelijk toe dat bij reguliere telers bloembollen worden gekocht, 
die dan in de ‘gecertificeerde’ grond worden gezet, het jaar daarop worden de bollen 
geoogst en SKAL-gecertificeerd verkocht). 

 
• Ook zonder het gebruik van chemicaliën door de teler kunnen kwalijke stoffen toch in 

de bollen terecht komen. Bijvoorbeeld door driften (verspreiding via de wind) of via 
het oppervlaktewater. Bij vermoedens hiervan kunnen we een residutest op de bollen 
doen. 

• Een van de krachtigste manieren om een beeld van de levenskracht oftewel 
vitaliteit van de bloembollen zichtbaar te maken is via chromatografie (de rondfilter 
chromatografie volgens Ehrenfried Pfeiffer die al een eeuw toegepast wordt) of via 
capillary dynamolysis (stijgbeeld onderzoek). Hiermee is ook goed aan te tonen of 
producten van reguliere of chemievrije teelt afkomstig zijn. 

• Met chromatografie en stijgbeeldonderzoek is ook de kwaliteit van de grond, de mest, 
de compost, de mestcompost, de Bokashi en/of de groenbemester zichtbaar te maken 
en van jaar tot jaar te monitoren. Ook dit onderzoek doen we geregeld en zelfstandig. 
Het kan een hulpmiddel zijn voor de teler om veranderingen, verbeteringen of 
omschakelingsprocessen te volgen en te optimaliseren.

Bloembollen voor bijen: wat zijn biobollen
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Oogstfeesten

Onze tentoonstelling - foto Hugo MaesDecoratieve bijenkast - foto Hugo Maes

Onze tentoonstelling - foto Guido Van De Putte Ons kraam - foto Hugo Maes

Dankzij Guido, die het merendeel van het ontwerp en de bouw op zich nam, kon de 
Wase Imkersbond uitpakken met een prachtige informatieve & decoratieve stand in het 
kasteel van Hof Ter Saksen. Het was meteen de gelegenheid om onze oude infopanelen 
te vervangen door nieuwe, al gebeurde dat last-minute waardoor de bestuursleden in het 
pikkendonker, weliswaar met gsm-zaklamp, de panelen opnieuw moesten bevestigen. De 
vele fruitliefhebbers passeerden vlot langs de infostand en sloten hun bezoek af met de 
aankoop van een lekkere pot honing. 

Groetjes, Het bestuur
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Foto’s imkercongres

Fothergilla major in bloei - foto Olivier FoubertDe zaal - foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

Collectie korven - foto Olivier FoubertKijkkast in de zaal - foto Olivier Foubert
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Cursus “De zomerse bijenweide”

De bijen hebben het moeilijk. Een van vele oorzaken hiervan is voedseltekort tijdens de 
zomer maar gelukkig zijn steeds meer mensen bereid hun steentje bij te dragen door 
allerlei bijenvriendelijke bloemen aan te planten. Deze cursus speelt in op frequent 
voorkomende vragen als: welke bloemen plant ik best aan, hoe plant ik ze aan, waarom zijn 
ze zo belangrijk, en tal van andere prominente vragen. Het zijn bovendien lang niet alleen 
de honingbijen die in de zomerperiode nood hebben aan extra voedsel. Ook hommels 
kunnen dan best wat meer bloemen gebruiken. Waarom vooral honingbijen en hommels 
gebaat zijn met zomerbloeiers komt u uiteraard te weten in de lessenreeks. Het leuke aan 
bloemen planten is dat we meteen alle bijen helpen, ook de wilde soorten waarvan de 
meerderheid tijdens de zomermaanden actief is.

We volgen een avontuurlijke vlucht die vertrekt en eindigt bij het nest. Onderweg bezoekt 
een bij verschillende bloemen waarbij ze stuifmeel en nectar verzamelt om zichzelf en 
haar nakomelingen te voeden. Op verschillende interessante vragen wordt getracht een 
antwoord te geven. Hoe vinden bijen bloemen, hoe weten ze of ze stuifmeel of nectar 
moeten verzamelen, hoe lokken planten bijen, hoe werkt bestuiving, hoeveel stuifmeel en 
nectar hebben bijen nodig en wat is het gevolg van een tekort? Kortom, de hele stuifmeel- 
en nectarstroom wordt in kaart gebracht.

Nadat in de eerste lessen een basiskennis is verworven gaan we onze bijenweide van 
dichterbij bekijken. Wat zijn onder andere de eigenschappen van een bijenweide en 

Honingbij verzamelt stuifmeel op koolachtigeOok wilde bijen worden geholpen!
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Cursus “De zomerse bijenweide”

Groetjes, Olivier

aan welke voorwaarden moet ze voldoen om succesvol te zijn? Hoe kunnen we de eigen 
bijenweide analyseren? Zijn tuinen de bijenweide van de toekomst?

Bloemenweides worden met veel enthousiasme en goede moed ingezaaid maar vaak zijn 
de resultaten teleurstellend. Een nuchtere kijk op deze complexe groenvorm is bijzonder 
hard nodig. Met behulp van een stappenplan gaan we bepalen welk type bloemenweide 
we gaan zaaien en wat we ervan mogen verwachten. 

Aan de hand van verschillende beplantingsconcepten wordt een klassieke tuin omgevormd 
tot een echte bijentuin. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het combineren en 
toepassen van planten. Met een o.a. bijenhagen, bijenborders, bijenbloempotten, 
bijendaktuinen, bijenbosjes en nog vele anderen wordt er een antwoord gegeven op de 
belangrijkste vraag hoe we onze bijenweide kunnen verbeteren. 

We gaan van start op woensdag 10 oktober om 19:00u in Nieuwkerken-Waas.
Inschrijvingsinformatie en inschrijven kan via de website van NEMEC vzw;  www.nemec.be
Meer praktische informatie via corneel.dewindt@nemec.be
Meer praktische informatie via Olivierfoubert@hotmail.com

Een echte bijentuin.Tetradium of bijenboom heeft zijn naam niet gestolen.
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Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea)

De klimaatverandering zorgt ervoor dat steeds meer lokale, inheemse planten en bomen 
sneuvelen en ziektes krijgen. Voor andere planten is de opwarming van de aarde dan ook 
weer een zegen omdat ze beter gedijen in een warmer klimaat. 

Een voorbeeld hiervan is Jakobkruiskruid wat oorspronkelijk uit de regio Eurazië (Georgië, 
Wit-Rusland, Kazachstan, …). Door de droogte verspreid het kruid veel sneller omdat de 
traditionele bloeiers ‘verdrogen’. In vele velden en graspartijen neemt het kruid over 
omdat het gewoon resistent is aan de droogte. 

Giftig
Een probleem van het kruid is dat het giftig is voor vee en paarden. Omwille van de bittere 
smaak zullen ze het traditioneel mijden, maar de gele bloemen vermengen zich bij het 
dorsen tussen maïs, gras/hooi of andere voedselbronnen van de veeteelt. Het effect van 
het gif van Jakobskruiskruid accumuleert bij de dieren, zodat er aanvankelijk weinig impact 
te merken is. Veelvuldige consumptie van het kruid is op termijn echter nefast voor de 
dieren.  

Het kruid trekt echter nog andere dieren aan zoals insecten en onze honingbij. De plant 
behoort tot de top10 van de planten die nectar aanbieden en word in grote getale 
bezocht door onze bijen die het meebrengen naar de kasten voor de honingproductie. De 
giftige bestanddelen zullen in de warme zomer van ‘2018’ gemengd worden met honing. 
Voorlopig nog in kleine hoeveelheden, maar indien de overheid en de landbouwers laten 
begaan dan kan dit op termijn leiden tot ‘onverkoopbare’ honing. 

In Duitsland en Nederland trekken nu al de imkers aan de alarmbellen. De imkers zijn 
bezorgd over het kruid dat zich in 2018 massaal langs en in de velden verspreidde. De 
imkers zelf zijn vragende partij om het kruid ‘actief’ te gaan verwijderen. Hier bij ons in het 
dichtbevolkte Vlaanderen zie je het af en toe opduiken, maar de verspreiding is zich snel 
aan het manifesteren. 

Groetjes, Geert
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We denken van bijen dat ze tot de hardste werkers van 
de tuin behoren en bewonderen ze omwille van hun 
productiviteit. Maar tussen al dat gezoem zijn het ook nog 
eens sterke communicatoren en ongebruikelijke dansers. 
Net als Karl von Frisch (1886-1982) communiceerde bijen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog de locatie van voedsel 
onder elkaar door middel van verschillende dansen. 
Eeuwenlang hebben imkers deze vreemde bewegingen 
geobserveerd waardoor er werd gesuggereerd dat er een 
bijentaal bestond die het volk gebruikte om hun kolonie te 
sturen. Maar het was Von Frisch die uiteindelijk de details 
van de bijendans blootlegde. Zoals Tania Munz in deze 
verkenning van Von Frish leven en onderzoek aantoont, 
kwam deze belangrijke ontdekking in een gespannen 
periode van het Derde Rijk tot stand.

The Dancing Bees maakt gebruik van nooit eerder verkende archiefstukken om te onthullen 
hoe het Nazibestuur in 1940 vaststelde dat Von Frisch een kwart Joods bloed in zich had, 
waarna zijn privileges om les te geven werden ingetrokken en hoe hij werd verhinderd 
om nog wetenschappelijk werk uit te voeren in het algemeen. Maar de omstandigheden 
veranderden: in de jaren 1940 riskeerde de bijenpopulatie in gans Europa de desastreuze 
gevolgen van de plaag te ondervinden, en omdat bijen essentieel waren om de gewassen 
te bestuiven, werd Von Frisch’s onderzoek als kritisch beschouwd om de voedselvoorraad 
van een natie in oorlog te onderhouden. De bijen, zoals Von Frisch het zelf later stelde, 
hebben zijn leven gered.

Deze eerste, diepgaande biografie van Von Frisch portreteert een complex en genuanceerd 
beeld van een wetenschapper die aan het werk is onder het Nazi regime. The Dancing Bees 
zal niet alleen door iedereen die dit hoofdstuk in de geschiedenis beter wenst te begrijpen, 
maar ook voor diegenen die de specifieke bijendansen van onze bloembezoekers wil leren 
kennen, geapprecieerd worden.

Boek “Dancing bees”

Groetjes, het bestuur
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Lidgeld 2019

Lidgeld 2018 naam e-mailadres

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer:
BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB

Over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2019 + geboortejaar + aantal 
kasten in de mededeling, als je dat nog niet doorgegeven hebt.

Gelieve zo snel mogelijk uw lidgeld te voldoen. Liefst voor midden december want dit is de 
deadline voor de verwerking van de ledenlijsten.

Normaal lidgeld WIB : €35.00 
Voor Nederlandse abonnees is het €35, + €5, verzendingkosten. 

Lid voordelen zijn:
Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B., Verzekering. en vrije toegang tot alle 
vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke, gebruik slinger, 
overlarfprogramma, info per mail en internetdropbox met een schat aan informatie.

Als bijlid betaalt u €12,00. U ontvangt dan alleen HWB, informatie via mail en mag u de 
vergaderingen bijwonen en deelnemen aan het overlarfprogramma.
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Lidgeld 2019

Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het Waasse Bieke 
EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe leden kunnen van 
deze mogelijkheid genieten. ’t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en 
milieutijdschrift over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet 
minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die begaan 
zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek. 

Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €35.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €40.00

LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor  ’t Groene 
Waasland blijft €6,00. De vermindering wordt deels gedragen door de WIB en door ’t 
Groene Waasland.



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

HWB 177 19

Wespen en honingbijen

Samenwerking tussen individuen wordt bij verschillende soorten vastgesteld en heeft 
de evolutie van sociale soorten in de hand gewerkt. De grootste voordelen van sociaal 
gedrag zijn onder andere een efficiëntere weerstand tegen predatoren, betere capaciteit 
om voedselbronnen te identificeren en een grotere kans voor het overleven van het broed. 
Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het leven in een groep waarvan het gemak om 
gevonden te worden door predatoren de voornaamste is.

Daarom hebben sociale insecten, zoals de honingbij, verschillende verdedigings 
-mechanismen ontwikkeld: nestarchitectuur, nestlocatie en zichtbaarheid maar ook 
morfologische aanpassingen zoals de grootte van een individu. Specifieke gedragingen om 
zich tegen aanvallers te beschermen vereisen zijn vaak soortspecifiek en vereisen dat de 
aanvaller op een of andere manier herkent wordt.

In het geval van de honingbij staan bewakersbijen in voor de verdediging van het nest. Het 
staat bekend dat ze ‘soldaten’ kunnen rekruteren om te helpen bij de bescherming. Niet 
alle soorten honingbijen hebben dezelfde mechanismen ontwikkeld. Dat werd duidelijk 
vastgesteld wanneer de westerse honingbij (Apis mellifera) en de Aziatische honingbij 
(Apis cerana) aan Aziatische hoornaars (Vespa velutina) werden blootgesteld.

De Aziatische hoornaar, tevens 
dit jaar in de regio Antwerpen en 
Limburg waargenomen, specialiseert 
zich in de jacht op foerageerbijen die 
terugkeren naar het nest. Wanneer 
ze een kolonie Aziatische honingbijen 
aanvallen, rekruteert die drie 
keer meer bewakersbijen dan hun 
Europese tegenhanger. De Aziatische 
honingbij gebruikt bovendien een 
techniek die ‘Wing shimmering’ heet 
om de hoornaar visueel te storen, 
een gedrag dat onze honingbij nooit 
heeft geleerd. Maar daar blijft het niet bij. Aziatische foerageersters halveren hun normale 
vliegtijd om sneller in het nest te duiken terwijl de Europese zelfs vertraagt! Wanneer 
de Aziatische hoornaar de keuze krijgt tussen beiden zal ze meestal voor de Europese 

‘Wing Shimmering’ - open acces
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kiezen. Statistisch gezien zelfs drie keer zo vaak. Daar komt nog bij dat er tot acht keer 
meer individuen succesvol worden gedood. De co-evolutie tussen bijen in wespen in Azië 
hebben dus geleid tot de ontwikkeling van soortspecifieke verdedigingsmechanismen.

De Duitse wesp (Vespula germanica), een van de meest voorkomende klassieke 
wespensoorten treffen we vaak aan in en rond onze kasten, bijna uitsluitend in de nazomer 
wanneer de wespen buiten het nest op zoek moeten gaan naar suikers. Vele imkers 
liquideren steevast een wesp wanneer ze er nog maar een zien rondhangen. Maar doen 
ze eigenlijk veel kwaad?

Duitse wespen vallen de kolonie aan op twee manieren. Enerzijds aan het vlieggat, 
anderzijds voor de kast op maaiveldniveau. Het blijkt dat in de meeste gevallen de 
vlieggataanvallen (+/-80.9%) mislukken en de wesp wegvlucht. In slechts uitzonderlijke 
gevallen slaagt de wesp er in de honingbij zelf te vangen (+/-1.5%) en in +/- 4.4% verliet 
de wesp de kast levend na een succesvolle infiltratie. Op maaiveldniveau boekt de wesp 
meer succes door zich op een enkel individu te richten. Meestal bevinden zich hier ook de 
verzwakte bijen. Predatie kwam in +/- 48.6% van de gevallen voor. De andere pogingen 
(51.4%) mislukten omdat de wesp werd weggejaagd. In geen enkel van de gevallen werd 
een collectieve aanval vastgesteld. In 41.2% van de gevallen volstond een bewakerbij om 
de wesp weg te jagen, in de andere gevallen kwamen ‘soldaten’ meehelpen. Bij 10% werd 
inballen vastgesteld en bij 8.8% werd de wesp succesvol gedood en verwijderd. De testen 
werden uitgevoerd met het Italiaanse ras. 

De cijfers tonen aan dat Duitse wespen nauwelijks een bedrijging voor onze honingbijen 
vormen. En als ze dat al doen, bewijzen ze ons een dienst door de zwakke volken op te 
ruimen.

Wespen en honingbijen

Bron: Pusceddu M, Floris I, Buffa F, Salaris E, Satta A (2017) Agonistic interactions between the honeybee (Apis 

mellifera ligustica) and the European wasp (Vespula germanica) reveal context-dependent defense strategies. 

PLoS ONE 12(7): e0180278. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0180278

Bron: Tan K, Radloff SE, Li JJ, Hepburn HR, Ang MX, Zhang LJ, et al. Beehawking by the wasp, Vespa velutina,

on the honeybees Apis cerana and A. mellifera. Naturwissenschaften. 2007; 94: 469±472. https://

doi.org/10.1007/s00114-006-0210-2 PMID: 17235596

Groetjes, Olivier
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Desynchronisatie in bij-plant interacties

De zomer van 2018 gaat de geschiedenis in als droogste en warmste ooit sinds de start van 
de metingen. We hebben gepuft en gezweet. Dit jaar was ik extra jaloers op de imkers die 
zonder kapruin aan hun bijen kunnen werken maar dat is helaas niet voor mij weg gelegd. 
We mogen ook onze honingbijen niet vergeten want ook zij hebben afgezien. Water, nectar 
en stuifmeel waren een schaars goed. Enerzijds omdat de bloeiperiode van veel planten 
een pak vroeger begon en eindigde en anderzijds omdat de droogte voor een lagere 
nectar- en stuifmeelproductie van de weinige, niet verschroeide planten zorgde.

We moeten ons de vraag stellen hoe we in de toekomst hier mee om kunnen gaan. Of 
laten we onze bijen hun plan trekken en kijken we van op afstand toe hoe ze het vergaat? 
Wie actie wil ondernemen kan selecteren op vroege linies die het gros van hun voorraad 
in het voorjaar binnenhalen. Of lassen we een broedstop in tijdens de drachtloze periode? 
Het idee is zo gek nog niet want het is een strategie die sommige Afrikaanse bijen er 
op na houden om de arme, drachtloze zomerperiode te overleven. Bovendien is het 
een biotechnische methode om aan varroabestrijding te doen: 2 vliegen in 1 klap! Als 
plantenman ga ik resoluut voor een derde mogelijkheid: uitbreiding van de bijenweide 
met zomer- en najaarsbloeiers. We hebben met andere woorden de macht in eigen 
handen, het is aan ieder voor zich om te bepalen of ze aan de zijlijn toe kijken of om actie 
te ondernemen.

De wilde bijen hebben echter geen imker of ‘houder’ om hen te helpen. Ze puffen en 
zweten zo veel dat ze er dood van vallen. Simpelweg omdat hun waardplant te vroeg is 
uitgebloeid of omdat ze te vroeg ontluiken. De meeste soorten in gematigde klimaten 
gebruiken immers de temperatuur als trigger om hun activiteiten te starten. Als door de 
klimaatopwarming vroeger in het seizoen steeds hogere temperaturen voorkomen kan 
het fout lopen. Je zou dan denken dat de planten hetzelfde ‘instinct’ hebben maar niets 
is minder waar. Er zijn plantensoorten die vroeger, later of op hetzelfde moment in bloem 
komen ondanks het warmere weer.  De klimopbijen hebben dat dit jaar mooi geïllustreerd. 
De eerste mannetjes werden al op 5 augustus waargenomen terwijl pas een maand later 
de eerste klimop begon te bloeien. 

De negatieve impact van deze desynchronisatie wordt verwacht het grootst te zijn bij 
soorten die ofwel zeer vroeg ofwel zeer laat op het seizoen actief zijn. Dan is het gevaar 
om te ontluiken bij een afwezigheid van de drachtplant het grootst. Logischerwijs zijn het 
tevens soorten die gespecialiseerd zijn in slechts een of enkele planten die het grootste 
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Desynchronisatie in bij-plant interacties

Bron: Schenk M, Krauss J, Holzschuh A. Desynchronizations in bee–plant interactions cause severe

fitness losses in solitary bees. J Anim Ecol. 2017;00:1–11. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12694

Groetjes, Olivier

risico lopen. Voor onze honingbij zal dat dus nog meevallen, of toch niet? Beeld je maar 
eens in dat onze biekes een paar dagen/weken voor de wilgenbloei starten met foerageren.

In het onderzoek werden drie soorten wilde bijen (gehoornde metselbij, rosse metselbij 
en Osmia brevicornis die niet bij ons voorkomt) bestudeerd bij perfecte synchronisatie, 
een verschil van 3 dagen en een verschil van 6 dagen. Drie dagen betekent dat de bij de 
eerste drie dagen van haar leven geen bloemen ter beschikking had. Bijna geen enkel 
exemplaar kon de zes dagen desynchronisatie levend overbruggen. Een desynchronisatie 
van drie dagen leverde soortspecifieke effecten op; vermindering van de overlevingskans, 
vermindering in activiteit, vermindering in het aantal vrouwelijke broedcellen en een 
reductie van het aantal nesten. Perfecte synchronisatie resulteerde in de beste prestaties.

Bij verschillende insecten is aangetoond dat grotere exemplaren meer vetreserves hebben 
en dat kan mogelijks een verklaring zijn waarom de grotere gehoornde metselbij minder 
last had van een desynchronisatie dan de kleinere rosse metselbij die toch een paar weken 
later ontluikt. Het zou dan ook een van de strategieën kunnen zijn die vroege bijen hebben 
ontwikkeld om met desynchronisatie om te kunnen gaan. Het succes van dergelijke 
strategieën bleek ook afhankelijk te zijn van de temperatuur. Zo kwam naar voor dat een 
warmere temperatuur een versterkend effect heeft op de desynchronisatie. Bij koudere 
temperatuur bleken immers heel wat exemplaren het langer vol te houden. Hogere 
temperaturen zorgen voor hoger energieverbruik. Als imker moet je dan de vraag stellen 
welk effect dat hogere temperaturen op onze honingbij zullen hebben?

De overlevingskansen van wilde bijen (en misschien ook onze honingbij!) Worden dus 
drastisch verminderd als gevolg van de klimaatveranderingen. Het lijkt er op dat ze in 
tegenstelling tot veel planten geen “zit en wacht” strategie kunnen gebruiken.

Er staan onze spannende jaren te wachten!
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