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Een groepje onderzoekers van verschillende vakgroepen van de universiteit van Belgrado 
deden onderzoek naar het voorkomen van bijenziekten (of de veroorzakers daarvan) in 
bijenvolken op het Pester plateau in het zuidwesten van Servië. Ze onderzochten 120 
commerciële volken van 15 bijenstanden, en 24 volken van drie traditionele bijenstanden. 
Een van de traditionele bijenstanden lag vlakbij een commerciële stand, de andere twee 
waren redelijk geïsoleerd. Vervolgens onderzochten ze de aanwezigheid en prevalentie 
(hoeveel is er aanwezig) van de veroorzakers van vier broedziekten (Amerikaans vuilbroed, 
Europees vuilbroed, kalkbroed en zakbroed) en drie virussen (DWV, ABPV, CBPV), en de 
Varroa mijtval op onderleggers.

De traditioneel gehouden bijenvolken leefden in een ‘trmka hive’ een soort korf van 
hazelaar takken rondom een top van een sparrenboom, en van buiten dichtgemaakt met 
klei, soms doeken of houten of stenen baleinen / pannen. Net als bij onze korfimkerij 
kunnen ze eigenlijk niets aan de volken doen, en moeten in geval van honingoogst de 
volken geslacht worden. De commerciële volken leefden in kasten vergelijkbaar met de 
kasten bij ons.

In de commerciële volken werden veel ziekteverwekkers aangetroffen: sporen van 
Paenibacillus larvae (veroorzaakt Amerikaans vuilbroed; 16,7% van de volken), Ascosphaera 
apis (veroorzaakt kalkbroed, 15.83%) en het zakbroedvirus SBV (96.67%). Melissococcus 
plutonius (veroorzaakt Europees vuilbroed) werd niet gevonden. Van de genoemde 
broedziekten werd in de traditionele volken alleen het SBV gevonden, maar dan alleen in 
de bijenstand vlakbij de commerciële stand.

De virussen DWV, ABPV, en CBPV werden wel gevonden in de traditionele volken, 
maar slechts in een op de drie volken, en dan weer vooral op de ene stand dichtbij de 
commerciële. In de commerciële volken waren de virussen heel algemeen (DWV, 100%, 
ABPV 100%, CBPV 83,3%). In de commerciële volken werden altijd Varroa mijten op de 
onderleggers gevonden, in de traditionele volken helemaal niet.

Alle ziekten bij elkaar: geen enkel volk op de commerciële bijenstanden was helemaal 
ziekte vrij, terwijl twee derde (66,7%) van de traditionele volken geen enkele ziekte had!

Hoe deze grote verschillen tot stand komen is niet zo heel duidelijk, komt het door het 
isolement, zijn de volken erfelijk verschillend? Komt het door de manier van imkeren, met 

Ziektedruk bijenvolken in Servië
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Ziektedruk bijenvolken in Servië

veel minder verstoring (inspectie kan eigenlijk niet, voeren ook niet, reizen ook niet). Een 
ander groot verschil is dat in commerciële imkerij in Servië gekochte koninginnen worden 
ingevoerd, terwijl de traditionele volken altijd eigen koninginnen teelden (nadat de oude 
weg zwermde). Hoe dan ook geeft het aan dat traditioneel imkeren kan resulteren in gezonde 
volken, en dat het de moeite waard is deze praktijk, en deze volken te beschermen. We 
kunnen er veel uit leren, en misschien ook waardevolle erfelijke eigenschappen ‘oogsten’. 

Overgenomen artikel: Ziektedruk in commerciële en traditionele bijenvolken in Servië, Tjeerd Blacquière, WUR.

Groetjes, het bestuur

Omlarfdag op 9 juni bij Marc Nicque

Groetjes, Marc Nicque

Reeds vorig jaar heb ik enkele  stammoeren aangekocht bij het bijenteeltinstituut te Celle, 
Duitsland.

Deze zijn op mijn stand getest en nagekeken op zachtaardigheid, zwermtraagheid, 
gezondheid en honingoogst.

Alles was goed bevonden en konden we omlarven van deze stammoeren. De imkers 
kwamen zoals altijd stipt op tijd, toch door het koude weer was het nodig de larfjes warm 
in te pakken.

10 imkers hadden op voorhand ingeschreven voor enkele aangezogen larfjes. Een totaal 
van 38 open en of gesloten doppen werden verdeelt.  Volgens ik reeds heb gehoord zijn 
de meeste al uitgelopenen en al flink aan de leg.  Hopelijk gaan deze goed in de winter en 
kunnen we volgend jaar veel plezier beleven aan deze nieuwe koninginnetjes.
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Thomas van Pelt 

Groetjes, Geert

Op de voordracht van Thomas kregen we het advies om een broedloze periode in te lassen 
(vrij te kiezen ergens midden juni tot midden augustus). Hieronder mijn eigen ervaringen.

Een broedpauze in juli of augustus zorgt niet voor toenemend verlies van de koningin of 
verzwakking van de volken. Thomas opteert om de koningin op arrest te plaatsen via het 
Mozzato arrestkooi. De periode : 21-26 dagen of 28 dagen. Bij 28 dagen hadden ze drie 
redcellen getrokken van god weet welke eitjes (koningin verplicht er enkele te leggen??). 
Voor de rest geen broed beschikbaar.

De koninginnen zal na vrijlating weer sterk gaan leggen indien er ruimte wordt voorzien 
(uitgeslingerde honingramen bijhangen). De broedbak zit immers propvol honing (bij 
voldoende dracht). Een maand later hebben deze volken meer broed dan de controlevolken, 
die in juli zijn behandeld met mierenzuur. 

Voordelen:
• Gecombineerde biotechnische en chemische behandeling (oxaalzuur want broedvrij)
• Indien nodig zonder problemen de koningin wisselen.
• De koningin opsluiten tijdens de dracht kan de honingopbrengst vergroten (alvast zo in 
mijn geval). Stuifmeel op overschot (sterke winterbijen)

Voorwaarden
• Je moet de koningin kunnen vangen. Je hebt een juist kooitje nodig. Ik opteer voor te 
vangen voor het Chinees bamboekooitje (Bestellen op Alibaba) en voor het arrest van de 
koningin: de Mozatto-kooi (er zijn er nog beschikbaar voor de gegadigden)
• Leeg raam met uitgewerkte raat (in het midden voorzie je de ruimte voor de kooi te 
installeren).
• Tijdens het opsluiten van de koningin mogen er geen ‘waswafels’ tot het bijenvolk 
worden toegevoegd of in de kast hangen (meer kans op vervanging koningin)
• Honing moet voor de chemische behandeling geoogst zijn. Ik heb niet behandeld.

Planning:
Ten vroegste 2 tot 3 weken voor het drachteinde, tot ongeveer 15 augustus. In de 
herfstmaanden kan dit herhaald worden. . 
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Reactie van een lid

Groetjes, Hugo Maes.

Iedereen tevreden?  Ik niet.  Ik had graag nog enkele woordjes aan je tekst toegevoegd 
gezien.  En deze zijn: biotoopgerichte aanplant en ecosysteem. Biotoopgerichte aanplant 
en inzaai: Insecten leven in samenhang met planten, bodem en dieren die hen alles geven 
wat ze nodig hebben en wat op een natuurlijke wijze is ontstaan, meestal zonder ingreep 
van de mens.  Daar vinden ze naast voedsel, nestgelegenheid, bescherming tegen het 
klimaat…. Door inzaai van voor de bijen en insecten bloeiende planten krijgen alle insecten 
nectar en stuifmeel en soms voedsel.  Maar om een aanwinst te zijn voor de natuur moeten 
de rupsen of larven er ook eten vinden.  Moeten de vlinders en andere insecten hun eitjes 
kunnen afzetten op geschikte drachtplanten.  In Nederland zijn ze al bezig met inzaai van 
randen die insecten aantrekken die vraatinsecten aan gewassen in bedwang houden.  Er 
is dus win-win voor ecologisten, bieboeren en landbouwers mogelijk.  Het is dus nodig 
niet zomaar om het even wat te zaaien of te planten.  Kijk eerst wat er in het biotoop kan 
voorkomen.  Er zijn al zaadleveranciers die inheemse zaden aanbieden die aangepast zijn 
aan de bodem.

De hierbij aansluitende discussie over exoten kan m.i. wat milder in de praktijk.  In 
cultuurland moeten niet-invasieve exoten kunnen.  In natuurgebieden niet, wat niet wil 
zeggen dat men meteen al het andere er uit moet gooien.  De klimaatopwarming gaat 
een andere draai geven aan deze discussie.  Voor onze streken nieuwe warmteminnende 
planten en insecten zijn nu al vlot aan het opschuiven tot bij ons.  Moeten die dan ook 
uitgerangeerd worden als exoten?  Ik denk het niet.

Tenslotte het begrip ecosysteem waar biotoopgerichte aanplant het gevolg van is of zou 
moeten zijn.  Niet alles kan zomaar overal aangeplant of gezaaid worden.  Inzaai is eigenlijk 
enkel aan te raden in cultuurland dat zo door de mens is veranderd dat er van ongedwongen 
natuur geen sprake meer is.  Het is een droom om een landschap te hebben waar aders van 
natuurlijke biotopen kronkelen doorheen de velden en bossen.  Zeer moeilijk te realiseren 
in Vlaanderen met onze ‘proper salon’mentaliteit.  Verder groeien bomen niet overal.  Ik 
heb het o.a. met wilgen moeilijk om die aan de klap te krijgen op mijn droge zandgrond.  

Zoals in de meeste ecosystemen is er een evenwicht tussen alle levensvormen erin.  
Daarom is het ook een leefbaar systeem.  Landbouwers, imkers, ecologisten zitten in 
hetzelfde biotoop aarde.  Ze zullen een evenwicht moeten vinden.  Anders, op Mars is er 
nog plek genoeg, maar ik denk niet dat het er zo mooi is als op onze aardbol.
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Honingbijen als kunstcritici

Bron: Bees can learn the difference between European and Australian Indigenous art styles in a single 

afternoon, January 29, 2019 9.32am GMT, https://theconversation.com

Groetjes, Olivier

We weten al langer dan vandaag dat honingbijen slimme dieren zijn. Ze beschikken over 
buitengewone navigatieskills en zijn de enige insecten waarvan is aangetoond dat ze 
abstracte concepten kunnen leren. Nu kunnen ze ook kunstkenner aan hun cv toevoegen. 

In ‘The Great Australian Bee Challenge’, een tweedelige documentaire over honingbijen 
zien we immers dat onze bijen het verschil tussen Europese en Australische kunst in slechts 
een namiddag weten te herkennen.

De bijen kregen hierbij vier verschillende schilderijen van de Franse, impressionistische 
kunstenaar Claude Monet en nogmaals vier andere Australische kunstwerken van de 
lokale schilder Nongirrna Marawili. In het midden van elk schilderij werd een kleine 
blauwe bol aangebracht. Wanneer de bijen hierop landden ontvingen ze bij de Australische 
kunstwerken een druppeltje suikerwater. Bij de Franse variant kregen ze een verdunt, 
bitter maar onschuldig druppeltje quinine voorgeschoteld. Nadat de bijen kennis hadden 
gemaakt met beide type schilderijen kregen ze een test voorgeschoteld: andere schilderen 
van dezelfde twee artiesten, maar deze keer zonder beloning. De getrainde bijen vestigden 
duidelijk hun aandacht op de Marawili schilderijen, wat erop wijst dat de bijen de 
schilderstijl kunnen ‘identificeren’.

Dit experiment toont eerder aan dat bijen uitzonderlijk goed in staat zijn in het leren en 
classificeren van visuele informatie dan dat ze een interesse voor kunst hebben. Schilders 
hebben elk hun eigen stijl waarin compositie, structuur en kleurtinten een unieke 
combinatie vormen. Ook voor ons is deze stijl vaak goed herkenbaar, ook al kunnen we 
ze moeilijk beschrijven. Net als de bijen hoeven we daarom niet al de schilderijen van 
buiten te leren. Weten wat beide stijlen onderscheid is voldoende. Dat doen bijen ook met 
bloemen zodat ze het verzamelen van nectar kunnen maximaliseren.

Honingbijen tonen aan dat we toch beter voorzichtig zijn met stereotypes als ‘domme en 
instinctieve insecten’. Hun intelligentie mag dan grote verschillen vertonen met die van 
ons, maar het is wel voldoende gesofistikeerd om ervoor te zorgen dat bijen doen wat ze 
moeten doen. Het is niet moeilijk om zo een slimme dieren te bewonderen en dat weten 
we als imker maar al te goed.
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Bron: Cédric Maes | Bron: Het Nieuwsblad  08 / 04 /2019 

Groetjes, Het bestuur

In Gent vraagt de Brandweerzone Centrum de komende zomer meer verdraagzaamheid voor 
bijen- en wespennesten. Vorig jaar werden binnen de zone 12.000 nesten verdelgd. In een 
gewoon jaar gaat het om ‘slechts’ 3.500 nesten. “We hopen op een mentaliteitswijziging.”

Zoemende bijen in een boom naast je terras of een wespennest onder de dakgoot: het kan 
knap vervelend zijn. Toch hoeven niet alle bijen- of wespennesten te worden verwijderd 
of verdelgd. “Wanneer een wespennest echt in de weg hangt of gevaarlijk is, gaan we het 
uiteraard verdelgen. Bijennesten laten we ophalen door een imker”, zegt de brandweer.

Ongewild recordjaar

Vorig jaar kreeg de zone Centrum op piekmomenten per dag tot 150 meldingen van 
nesten. “Over de volledige zone Centrum hebben we 12.000 wespennesten verdelgd, een 
ongewild record. Wespen zijn eigenlijk een bondgenoot van de mens”, zegt de brandweer. 
“Een nest van 6.000 wespen kan op een week tijd een half miljoen vliegen en 130.000 
muggen vangen. Wanneer zo’n nest achteraan in de tuin hangt, of in een hok in de tuin 
waar je bijna nooit komt, kan het daar best blijven.”

Het Netwerk Brandweer, waarvan alle Vlaamse zones deel uitmaken, wil een folder maken 
om burgers te sensibiliseren en in te lichten over bijen- en wespennesten. “Het is niet altijd 
makkelijk om aan mensen uit te leggen waarom we een nest soms niet willen verdelgen”, 
zegt brandweerman en amateurimker Sil Van Hoorebeke.

Aziatische hoornaar

Wel vraagt de brandweer extra aandacht voor nesten van Aziatische hoornaars, want zij 
bedreigen onze inheemse insecten. “Hoe vroeger we die nesten vinden, hoe beter. Op 
de nieuwe website vespawatch.be kunnen burgers melding maken van waarnemingen 
van een Aziatische hoornaar”, aldus de brandweer. “We vragen hen een foto te maken 
en te uploaden, want veel mensen verwarren de Aziatische hoornaar met de Europese 
hoornaar. De Aziatische hoornaar is te herkennen aan de gele pootjes en is kleiner dan de 
Europese hoornaar.”

Brandweer vraagt verdraagzaamheid
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De natte droom van elke imker

Op zoek naar een beter geïsoleerde en vooral ook praktischere bijenkast kwam ik terecht 
bij Marc Missotten. Hij ontwierp zijn eigen Dadant Blatt kast uit styropor, dus veel beter 
geïsoleerd dan de houten variant. Maar er zijn meer argumenten nodig om van kastmodel 
over te stappen. Ik heb immers simplexmateriaal gekocht, gemaakt en verzameld voor zo 
een vijftiental volken. Dergelijke overstap doe je dus niet zo maar.

De achtergrond van Marc als bouwkundig ingenieur wordt weerspiegeld in het 
ganse ontwerp. Over alles is nagedacht: koninginneroosters, beperkte broedruimte, 
biotechnische varroabestrijding, ventilatie, het maken van afleggers en ga zo maar door. 
Werkelijk fantastisch is echter dat voor alle onderdelen van de bijenkast de bijenruimte 
werd gerespecteerd. Alles past perfect en er wordt niets dicht gebouwd. Best een sterk 
argument als je met de vele simplex varianten zit te knoeien waarbij alles net niet past en 
dikwijls wordt dichtgebouwd.

Na ons contact nodigde Marc me uit op een van zijn bijenstanden. Met de nodige 
deskundige uitleg demonstreerde hij zijn eigen ontworpen DB plus kast. Ik werd vergezeld 
door een groep startende imkers die hun eerste lessen volgen bij vzw Durme in Lokeren. 
Het enthousiasme was groot, ook bij mij. Nu ga ik een jaar of twee proef draaien met de DB 
plus kast in de hoop een groter werkgemak én sterkere volken te bekomen. Het is immers 
vastgesteld dat beter geïsoleerde kasten tot 35% meer opbrengst kunnen genereren en 
beter de winter doorkomen. 

Is dat nu die natte droom? Een ‘ideale’ bijenkast. Misschien wel, maar niet voor mij. Midden 
in de fruitstreek heeft Marc een prachtige bijentuin gerealiseerd. En zoiets zeg ik niet snel. 
Ik ben werkelijk jaloers. Ik stond plots in de bijentuin waarover ik in al mijn presentaties zo 
enthousiast van wordt. Tot nog toe was het enkel een geesteslandschap dat ik enkel in mijn 
gedachten kon voorstellen. Nu zag ik het voor het eerst.

Tientallen bijenbomen, honingbomen, meelbessen en wimperlindes netjes per soort 
gegroepeerd. Ik zou het misschien wat minder boomgaardachtig aanpakken maar de 
plantenkeuzes lossen het drachttekort in de zomerperiode voor deze bijenstand op. Vorig 
jaar kon Marc zelfs honing slingeren van de bijenboom, al moet je het - omwille van de 
bittere smaak - daar niet voor doen. Het stuifmeel is dat ze er van halen is belangrijker.

De tuin is een paradijs midden in de fruitstreek waar heel wat pesticiden, fungiciden 
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De natte droom van elke imker

Een veldje met brem - Foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

Bijenboom-boomgaard - Foto Olivier Foubert Wimperlinde-boomgaard - Foto Olivier Foubert

en herbiciden gebruikt worden. Marc kent al jaren geen bijensterfte meer en is er van 
overtuigd dat ze niet de hoofdoorzaak van de bijensterfte vormen. Zijn bijenstand is daar 
het levende bewijs van. Voldoende stuifmeelaanbod en een goede, liefst biotechnische, 
varroabehandeling zijn de sleutel tot succes.

Wie de ruimte heeft en ook dergelijke bijentuin wil realiseren mag me altijd contacteren;)
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Plantenportret Aesculus

Aesculus of paardenkastanje is vooral gekend als grote, statige boom met staande, 
witte bloemtrossen. De witte paardenkastanje. Het is een dankbare drachtplant die het 
drachttekort tussen het fruit en de linde weet te overbruggen. Enkel op de witte en rode 
paardenkastanje worden fel rode maar kleine stuifmeelklompjes verzameld. Bij andere, 
eerder specialere soorten als glabra en pavia wordt dankbaar gebruik gemaakt van gaatjes 
in de bloembuis die de hommels voor onze bijen hebben achtergelaten. Als je de bijen 
rood bepoederd de kast ziet binnenkomen dan weet je waar ze nectar hebben verzameld. 
Anders hadden ze het stuifmeel bovenop hun borststuk en vleugels wel tot hun korfje 
geborsteld. Helaas zijn veel paardenkastanjes gevoelig voor de paardenkastanjemineermot 
en de bloedingsziekte. De Indische paardenkastanje biedt mogelijk een alternatief.

Aesculus x carnea ‘Briotii’ - Foto Olivier Foubert Aesculus x carnea - Foto Olivier Foubert

Aesculus glabra var. sargentii - Foto Olivier Foubert Aesculus pavia ‘Atrosanguinea’ - Foto Olivier Foubert
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Groetjes, Olivier

Reizen naar het koolzaad

13 mei In Andenne - Foto Guido Van De Putte Plaatsen van de kasten - Foto Olivier Foubert

Begin bloei 15 april In Loyers - Foto Olivier Foubert Simpele reisroosters - Foto Olivier Foubert

Een eerste keer naar het koolzaad reizen is altijd wel spannend. Gebeuren er geen 
accidentjes onderweg? Overleven de bijen het? Worden de kasten niet gestolen? 
En vooral : was het de moeite om tot daar te reizen? Je hoort dan van collega’s: 20 tot 40kg 
per kast en eerder naar de 40. Ideaal toch? Het merendeel van jouw honing op een paar 
weken tijd vroeg in het voorjaar verzamelen. Jouw klanten zijn gerust en de druk is van de 
ketel. Nu de oogst geslingerd is lijkt het mij stoerdoenerij, al die kilo’s. Je zou voor minder 
met slechts 35 kg op 4 kasten. Het was allicht te koud en de kasten waren onvoldoende 
geïsoleerd. Volgend jaar poging nummer 2 met beter geïsoleerde kasten. Dat moet toch 
minstens 50kg  per kast opleveren ;).
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Verslag tweedehandsmarkt

Bijenkasten schilderen Een greep uit het aangeboden materiaal

Zoals Sint-Niklaas zijn marktdag heeft op donderdag en Beveren zijn marktdag heeft op 
dinsdag, zo heeft de WIB zijn tweejaarlijkse bijenmarkt op Hof ter Saksen. Net als de 
wekelijkse markten is ook onze markt niet te missen. In tegenstelling tot zijn grotere 
broers, blinkt onze bijenmarkt niet uit in het aantal bezoekers, maar meer in gezelligheid. 
Kwestie van wat belangrijk is voor jou.

Naast de volwassenen werden ook de kinderen niet vergeten waarbij Tim er voor zorgde 
dat onze kleinsten hun schilder-kunsten al eens konden proberen op een paar bijenkasten.

Het was niet nodig om over de koppen te lopen, maar iedereen die er wou zijn, was 
aanwezig. Voor volgend jaar zeker te noteren in je agenda!

Lieveheersbeestjes zijn letterlijk hoogvliegers. Ze kunnen tot 1100 meter hoog vliegen en 
snelheden tot 60 kilometer per uur halen. Dat stelden Britse onderzoekers onlangs vast 
op basis van radargegevens. Een vlucht zou gemiddeld 37 minuten duren, maar er werden 
ook vluchten gemeten van maar liefst twee uur! Bij warm weer zouden lieveheersbeestjes 
nog verder kunnen vliegen. Dat kan verklaren waarom het veelkleurige Aziatische 
lieveheersbeestje zich zo snel heeft verspreid. Door de klimaatwijziging zou die invasieve 
soort dus nog meer terrein kunnen winnen.

Hoogvliegers
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Verslag fietstocht Kruibeekse polders

Een merkwaardige boom - Foto Erik Wuytack

Diner Scaldiana - Foto Willy Devriese - Foto Erik Wuytack

Eerste stop Rupelondse Kreek - Foto Erik Wuytack

Enkele bijenhotels - Foto Erik Wuytack

Zaterdag 25 mei waren we uitgenodigd voor een fietstocht in de Polders van Kruibeke – 
het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Het is een gevarieerd landschap van 
vogelweiden, elzenbroek bossen, slikken en schorren. De tocht stond onder leiding van 
Arnold, een ervaren Barbiergids. We kregen eerst een historisch overzicht van dit gebied. 
De Schelde is een getijdenrivier met verschillen tussen eb en vloed van 6m. Wist je echter 
dat er 1000 jaar geleden geen getijden waren in het Scheldebekken? Deze getijden zijn er 
o.a. gekomen door het indijken van de rivier. Voor we vertrokken met de fiets, kregen we 
al een eerste uitleg over termen als GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) en GGG 
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Verslag fietstocht Kruibeekse polders

(gecontroleerd gereduceerd getijdengebied). En dat op onze nuchtere maag! Goed voor 
een indigestie.

Een eerste stop hadden we aan de Rupelmondse Kreek. Hier bevindt zich de eerste 
beverburcht van de streek, maar buiten een paar kievitten en scholeksters kregen we geen 
bevers te zien. Een volgende stop was aan één van de sluizen complexen van dit gebied. 
Een eerste sluistype treedt in werking als het water in de Schelde te hoog komt (rond de 
6,5 m). Het water van de Schelde loopt dus over de sluis in het overstromingsgebied. Dit 
gebeurt slechts enkele keren per jaar zodat wandelaars en ander vee zich geen zorgen 
moeten maken. Het overtollige water van de Schelde wordt dus gebufferd tot het water 
in de Schelde laag genoeg staat om via lager gelegen sluizen bij eb, terug in de Schelde te 
lopen.

Al wandelend met de fiets kwamen we aan de Fassaat waar we een zicht hadden op het 
lager gelegen weidevogelgebied. De Fassaat zelf is een stukje ontpolderd gebied dat terug 
opgeëist werd door de Schelde en waarbij dus slik afgezet wordt. Helaas waren we hier niet 
alleen want er zaten nogal wat venijnige muggen die het niet konden laten om diegenen 
met bloot vel te bezoeken. Ik heb trouwens liever bijensteken dan muggenbeten want 
deze laatste zijn na 1 week nog altijd niet verdwenen. Onderweg passeerden we deze toch 
wel merkwaardige boom. Hij stond duidelijk in de weg van de plaatselijke bever familie. Dit 
is een beeld dat je niet verwacht in onze onmiddellijke omgeving; eerder in een uitzending 
van National Geographics.

Een volgende stop was de Heirbeeksluis, een sluis op de oude Barbierbeek. Wat verder 
kwamen we dan aan de Kruibeekse en Bazelse Kreek. In deze buurt hadden we ook een 
zicht op de ringdijk waar de nieuwe Barbierbeekgeul is aangelegd.
Al die kreken en sluizen begonnen wat te vervelen en enkelen maakten er dan ook gebruik 
van om in de buurt te gaan kijken naar een paar bijenkasten die daar opgesteld stonden. 
Dat zijn natuurlijk dingen die je zelden ziet … .Vis voor op de BBQ was er genoeg aanwezig. 
En het schijnt dat er ginder ook herten rondlopen…

Van eten gesproken, na de fietstocht werden we dan ontvangen in de Scaldiana waar we 
met een aperitief en lekker eten nog konden napraten over een schitterende namiddag. En 
zoals het spreekwoord zegt: de afwezigen waren er weer al niet bij…

BIJzondere groeten, Erik
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Sfeerbeelden opening bijentuin Beveren

Feestelijke opening

De bijenkasten

Prachtig bijensculptuur

Dag na de opening

Niet Beveren, maar het West-Vlaamse Damme heeft de mooiste bijentuin van Vlaanderen. 
Dat nieuws werd vanmiddag bekendgemaakt op het bijenfeest in Gent. Het startschot van 
de ‘Week van de Bij’. Beveren richtte een prachtige bijentuin in in park Cortewalle. Met 
hobby-imker Britt Van Marsenille als meter, ging het de strijd aan met Damme om een 
zo bijenvriendelijke en ook mooie bijentuin te maken. Dat de prijs naar Damme gaat is 
jammer voor Beveren, maar toch moeten de Beverenaars niet treuren. De bijentuin in 
Cortewalle blijft behouden, en dus kan wie wil er op zomers dagen als vandaag rustig gaan 
verpozen.
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Mensen in hun hart raken met een verhaal over duurzame landbouw? Dat lukt als je de actie 
‘Red de bijen!’ noemt. ‘De bij is een prima uithangbord voor ons biodiversiteitsprobleem. 
Zolang je weet dat een bijenhotel het niet zal oplossen.’

Dorien Knockaert
Bijentattoos, bijenpakjes, bijen om in je haar te steken en bijen om op je jas te spelden: 
de petitie waarvoor de afgelopen twee weken in Beieren actie werd gevoerd, ging over 
duurzame landbouw, maar heette ‘Red de bijen!’ en bracht ongezien veel geel en zwart 
op straat. Het succes was navenant: ruim achttien procent van de stemgerechtigde 
bevolking ging naar zijn gemeentehuis om zijn naam te zetten onder het eisenpakket, 
dat meer bloemrijk land vraagt, meer ecologische landbouw en een strenger mest- en 
pesticidenbeleid. Omdat de opkomst zo groot is, is de deelstaatregering nu verplicht om 
werk te maken van het probleem dat insecten dramatisch in aantallen slinken – in Beieren, 
maar ook elders. 

Alarmerend
Van de duizenden insectensoorten die onder druk staan, is de bij veruit de populairste 
en dat is in Beieren slim uitgespeeld. ‘Tot voor kort gingen natuurbehoudsverhalen 
vooral over grote dieren zoals panda’s of zeehondjes’, zegt Hans Van Dyck, hoogleraar 
gedragsecologie en natuurbehoud aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. ‘Dat zijn 
dieren die een grote intrinsieke waarde én hoge aaibaarheidsfactor hebben: we houden 
ervan omdat ze nu eenmaal mooi, grappig of schattig zijn. Maar qua ecologische functie 
is de snelle achteruitgang van talloze insectensoorten veel alarmerender: onze natuur en 
landbouw hebben daar grote aantallen van nodig, voor cruciale processen zoals bestuiving 
en natuurlijke recyclage. Overleving van een enkele soort is niet genoeg. Alleen is het 
wat lastiger om mensen van insecten te laten houden. De bij is een uitzondering, en 
dus een handig uithangbord. Ze is niet alleen populair, maar maakt het probleem ook 
aanschouwelijk: we kennen haar rol als bestuiver, haar cruciale functie in de natuur.’

Er waren geen spindoctors nodig om de bij tot mascotte te promoveren. ‘Onze band met 
bijen is eeuwenoud. Er zijn aanwijzingen dat we al minstens zevenduizend jaar aan imkerij 
doen’, zegt Van Dyck. ‘Bijen zijn een rol gaan spelen in onze cultuur, onze verhalen en 
onze taal. Uitdrukkingen als “bloemetjes en bijtjes” of “bezige bij” getuigen van een diep 
gewortelde sympathie.’

Hoe de bij het nieuwe zeehondje werd
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Bron: Overgenomen uit De Standaard

Groetjes, Het bestuur

Hoe de bij het nieuwe zeehondje werd

Hans Van Dyck
Hoogleraar gedragsecologie en natuurbehoud (Universiteit van Louvain-la-Neuve)

Als we voor bijen in de bres springen, denken we vaak vooral aan de honingbij, want die 
kennen we het best, maar die ís niet met uitsterven bedreigd, want ze is al eeuwenlang 
gedomesticeerd. ‘Ook honingbijen hebben het weliswaar moeilijker gekregen, door 
ziekten, inteelt en pesticiden’, zegt Hans Van Dyck. ‘Maar vele wilde bijensoorten zijn er 
veel erger aan toe. Bovendien wordt de rol van de honingbij wat overschat: slechts voor 
veertien procent van de cultuurgewassen wereldwijd verhoogt ze de vruchtzetting. Voor 
sommige heel grote teelten zoals koffie spelen wilde bijen een belangrijkere rol. Die wilde 
soorten zijn helaas ook kwetsbaarder, omdat ze specifiekere noden hebben voor hun 
voedsel en nestplaats. Met al die noden moeten we rekening houden.’

Het enthousiasme om dat te doen, is er al: de vele bijenhotels die de afgelopen jaren 
geïnstalleerd werden in tuinen en op schoolpleinen, zijn precies voor die wilde bijensoorten 
bedoeld. ‘Ze hebben een educatieve functie, maar voor de bijen zijn ze niet altijd een 
geschenk: zo’n hotel doet hen dichter bij elkaar huizen dan ze in de natuur zouden doen 
en dan worden ze een makkelijke prooi voor parasieten.’

Ook als het hotel van parasieten gespaard blijft, is het maar de helft van de oplossing. ‘Wilde 
bijen zijn geen alleseters; elke soort heeft zo zijn specifieke planten nodig om aan nectar of 
pollen te raken. Een bijenhotel blijft een bescheiden lapmiddel voor enkele soorten. Zolang 
we geen ruimte maken voor meer diversiteit aan wilde bloemen en opnieuw meer variatie 
in het landschap, maken ze geen kans op herstel.’
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Naast imkeren is marktkramer spelen één van de belangrijkste bezigheden van de WIB. 
Zou je denken. Na onze bijenmarkt op Hof ter Saksen van eind maart, was de WIB nu 
weer vertegenwoordigd op de Lentemarkt te Sint-Niklaas op zondag 19 mei. Alhoewel, 
het woord ‘lente’ was niet echt van toepassing op het weer die zondagmorgen. Gelukkig 
hadden we onze nieuwe tent bij die met een paar eenvoudige handelingen kan uitgeklapt 
worden en waaronder het heerlijk schuilen is. Gelukkig werd het weer beter naarmate de 
dag vorderde.

Tijdens deze markt konden we een paar nieuwigheden ontdekken bij WIB: onze nieuwe 
vouwtent die het mogelijk maakt om comfortabel en proper onze producten te etaleren en 
te verkopen. Daarnaast kan je ook onze nieuwe T-shirts (bedankt Willy) bemerken die voor 
het eerst aan het grote publiek werden gepresenteerd op deze markt. Deze T-shirts zorgen 
ervoor dat we als vereniging meer herkenbaar naar voor kunnen treden. Bemerk op onze 
tafel ook ons mooi assortiment aan bijenproducten: propolis-zalf, -siroop en –tinctuur, 
stuifmeel, honingsnoepjes, was en een uitgebreide keuze aan honing. Voor elk wat wils 
dus. Dat was dan ook te merken aan de interesse die voorbijgangers aan de dag legden 
voor onze stand. Zij werden professioneel gelokt door onze voorzitter en aangemaand om 
zeker eens te proeven van onze honing. Naast een aantal kleurige borden met de nodige 
uitleg, was een kijkkastje ook aanwezig. Aan de hand daarvan werd een gedegen uitleg 
gegeven aan de vele geïnteresseerden. De ‘ohs’ en de ‘ahs’ waren niet uit de lucht. Deze 
mensen hebben zeker iets BIJgeleerd!

Als marktkramer ben ik geboren…

Groetjes, Erik

Een greep uit het assortimentGeboren marktkramers



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

HWB 180 21

1 miljoen Europeanen gezocht om de bijen te redden

Bron: 15 mei 2019, Belga

Groetjes, Erik

De Europese Commissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor een burgerinitiatief 
dat aandringt op wetgeving om de bijen te redden en de biodiversiteit in Europa te 
vrijwaren. Als de organisatoren binnen het bestek van een jaar meer dan één miljoen 
steunbetuigingen kunnen sprokkelen, moet de Commissie het verzoek inwilligen of 
motiveren waarom ze dat toch niet wil doen. 

Het burgerinitiatief “Red de bijen!” vraagt dat de Europese Commissie werk maakt van 
wetgeving om de habitats voor insecten te verbeteren. Dat moet onder meer gebeuren 
door van de bevordering van biodiversiteit een verplichte overkoepelende doelstelling van 
het landbouwbeleid te maken en het gebruik van pesticiden drastisch te beteugelen.

Via het burgerinitiatief kunnen Europese burgers mee de Europese agenda bepalen. Als de 
organisatoren van zo’n initiatief in één jaar tijd één miljoen mensen achter een politieke eis 
kunnen scharen, moet de Commissie binnen drie maanden officieel reageren. Ze kan dan 
wetgeving voorstellen, of motiveren waarom ze dat niet doet. 

Overigens is de impact van pesticiden op bijen al jaren een thema op Europees niveau. Zes 
jaar geleden publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA richtsnoeren 
die beschrijven hoe bestrijdingsmiddelen getest moeten worden op hun veiligheid voor 
insecten. Op basis daarvan besloten de lidstaten vorig jaar met een nipte meerderheid om 
het gebruik van drie van de schadelijkste neonicotinoïden in open lucht te verbieden, maar 
dat verbod wordt nog niet overal systematisch toegepast.

Meer informatie op : 
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/
details/2019/000010?lg=nl

Petitie tekenen kan hier:
https://you.wemove.eu/campaigns/we-save-bees



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

22 HWB 180

Allerlei

Zakboek voor de bijentuin

Gratis online te bekijken: Niet minder dan 8 kleine reportages over honingbijen en 
imkermethoden. Wel in het frans maar de beelden spreken voor zich. 

https://www.arte.tv/fr/videos/072419-008-A/les-maitres-des-abeilles-kenya-l-abeille-les-
yaaku-et-l-oiseau/

De reportages werden opgenomen in Kenia, Mexico, Nepal, Italië, India, Slovenië, 
Argentinië en Indonesië. Elk land heeft haar eigen honingbij en imkermethodes.

Dit ‘Zakboek’ is een echte aanrader voor mensen die zichzelf én de bijen graag zien. Een 
aantrekkelijke cover doet je naar het boekje grijpen en de vele kleurrijke foto’s nodigen 
uit om er in te bladeren en meer te weten te komen over wat je kunt doen om je tuin om 
te toveren tot een oase van geuren en kleuren. Je vindt er heel veel tips en weetjes over 
planten en bijen. Je hoeft geen grote tuin te hebben, ook op een terras of balkon kan je 
heel wat interessante planten en bloemen plaatsen. Leuk boekje om op je salontafel te 
leggen en regelmatig in te bladeren!

De lezer wordt in dit zakboek meegenomen in 
een boeiend verhaal van bestuiving, kleurrijke, 
zoemende borders en snoephagen. Je maakt kennis 
met de belangrijkste bijensoorten, maar ook met de 
mooiste planten en struiken die van je tuin een waar 
bijenparadijs maken. Het boek is niet alleen bedoeld 
voor tuin- en plantenliefhebbers.

Ook leerkrachten en verantwoordelijken voor 
openbaar groen vinden heel wat inspiratie om de 
omgeving bijvriendelijk te maken.

Hieronder een beoordeling:
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