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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

Agenda januari, februari, maart 2020

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Zaterdag 18 januari
9u

Waswafelen- en wafelenbak Hof ter Saksen

Donderdag 13 februari
20u

Lentevergadering: Het verhaal 
van een bestuivingsimker

Huize Steenstraete

Zaterdag 21 maart
Uitstap naar De Wilgernis met 

gids Sonja Deneve

Vrijbroekpark
Ridder Dessainlaan 65, 
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13u-16u

Plantenruildag
Koetshuis 

Geraardsbergen
Abdijstraat 10

Donderdag 9 april
20u

Kastkaarten op papier of digitaal 
een noodzaak

Huize Steenstraete
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Enkele maanden geleden ging ik nog eens naar een presentatie van Wim Reybroeck. 
Een autoriteit op het niveau van testen van was en honing. Mijn bevindingen en enkele 
belangrijke weetjes.

Bijenwas is onoplosbaar in water.

Bijenwas wordt uitgezweet door de bijen en de kleur is wit.  Hiervoor moet de bijen heel wat 
energie ontwikkelen. Bijenwas zweten gaat de bij enkel doen bij warmere temperaturen. 
Tussen 11 en 15 graden is er geen bouwactiviteit van de bijen. De ideale temperatuur in 
een bijenkast voor het zweten van was ligt tussen de 32 en 35 graden. Boven de 35 graden 
is dan weer te warm en zullen meer bijen ingezet worden om de verluchting in de kast te 
regelen. 

Bijen verbruiken veel energie om was te zweten. Om 1 kg. Was te zweten verbruiken de 
bijen – afhankelijk van de temperatuur buiten – tussen de 5 à 10 kg honing.

Waswafels bewaren op kamertemperatuur. Was is heel broos in koudere temperaturen. 
Hierdoor gaan de waswafels makkelijker breken. Bij temperaturen boven de 25 graden 
wordt was soepeler en kneedbaarder. Hierdoor kan je kaarsen gaan rollen. Waswafels 
insmelten in de bijhorende ramen moet dus altijd gebeuren op kamertemperaturen om 
breekbaarheid te vermijden. 

Was vernieuwen en waarom?

Na elke broedperiode wordt de wascel opgepoetst. De bijen halen dan het spinsel van de 
pop eruit en reinigen de cel met propolis. Hierdoor krijgen wascellen hun donkere kleur.  
Bijen houden van wasvernieuwing, maar als er geen plaats is gaan ze geen was opwerken. 
Je moet maar eens een raam vergeten teruggeven en in het voorjaar is dit snel (enkele 
dagen) met wildbouw dichtgewerkt. 

Omgekeerd: bijen gaan nauwelijks wasraten opwerken indien je die aan de buitenkant van 
de kast hangt. Een waswafel inclusief raam moet altijd tussen het broed of in het midden 
van de kast gehangen worden. Als je alleen maar waswafels hebt kan je het best aan de 
buitenkanten enkele vulblokken plaatsen.

Weetjes bijenwas van Wim Reybroeck
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Weetjes bijenwas van Wim Reybroeck

Groetjes, Geert.

Een bijenzwerm moet je bijna altijd een kast geven met veel, zoniet allemaal waswafels. 
Zwermen zijn erop gemaakt om verse tafels ‘snel’ uit te werken. In periodes waar het 
lang regent of koud is,  voeder je de zwerm bij met honing of met vloeibaar suikerwater. 
Belangrijk !!

Problematiek van bijenwas

Bijenwas heeft zeer specifieke eigenschappen en dit is onverenigbaar met een aantal 
trends in de professionele imkerij waar de aangeboden bijenwas wordt gemengd met een 
aantal parafines. Parafine heeft een lager soortelijk gewicht dan bijenwas. 

Was zal smelten rond de 60 graden. Als er in bijenwas veel propolis zit dan gaat smeltpunt 
zich gaan verschuiven en zal was minder snel smelten. Omgekeerd wanneer er ‘sjoemelwas’ 
in omloop is en gebruikt wordt in de kast gaat het smeltpunt zich sneller voordoen. 

Parafine gaat ook sneller smelten dan bijenwas. Bij verhoogde temperaturen zoals we in de 
warme zomermaanden van 2019 mochten ondervinden gaat de bijenwas sneller smelten. 
De bijen gaan ter compensatie meer energie opwekken om alsnog te redden wat er te 
redden valt. De bijenwas zal hierdoor gaan smelten en alles gaat eruit lopen (stuifmeel, 
honing). Het bijenvolk wordt zo een zware klap toegebracht.

Om het eenvoudig te testen thuis of je echte of vervalste bijenwas in huis hebt: Je vult een 
kom met water en voegt daar een deel white spiritus (voor oplossen van verven) bij. Je 
mengt dit goed. Uiteindelijk zal zuivere bijenwas zinken. Was die een verhoogd percentage 
parafine in zich heeft blijft drijven en is vervalst.

Oude ramen bewaren
1. Maak een toren van ramen en zet bovenaan een schaaltje met technisch azijn of 

asazijn. De dampen van ijsazijn vernietigen de larven van de wasmot en ineens ook 
de sporen van nosema.

2. Leg bovenaan de afgesloten kasten verse bladeren van okernotenboom. Min of 
meer hetzelfde effect. De wasmot blijft eruit.
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Isolatie van de bijenwoning

De evolutie van de honingbij heeft miljoenen jaar plaats gevonden in boomholtes die 
goed geïsoleerd waren door het omringende hout. We kunnen dan aannemen dat onze 
honingbij zich perfect heeft aangepast aan het klimaat in deze boomholtes. Onze volken 
doen het eigenlijk nog prima in onze bijenkasten die heel wat minder goed zijn geïsoleerd. 
Echter moeten ze hiervoor niet alleen heel wat meer energie verbruiken maar door het 
gebrek aan isolatie is er ook een verandering in vochtgehalte binnen de kast.

Thermische isolatie van boomholtes

Het hout dat de boomholte omringd heeft een hoge isolatiewaarden. Een 250 jaar oude 
beukenboom bijvoorbeeld heeft op een hoogte van 10m nog een stamdiameter van 80cm. 
Deze hoogte wordt beschouwd als de hoogte waarop spechten hun nesten maken, maar 
dat terzijde. Natuurlijke holtes in bomen waar bijen zich in vestigen zijn gemiddeld 150cm 
hoog, 20cm breed, hebben een wanddikte van gemiddeld 15cm en hebben een kleine 
toegang van ongeveer 7cm². Als we uitgaan van een holte met diameter 20cm, blijft er 
nog een wanddikte van 30cm over. Omgerekend betekent dat een warmteweerstand 
van 2.045m²K/W. Onder- en bovenaan is de nestplaats nog beter geïsoleerd. Dergelijke 
hoogwaardige isolatie heeft veel voordelen:

• Minder energieverlies resulteert in minder honingconsumptie en bijgevolg minder 
vochtproductie.

• Het dauwpunt zit diep in de houten wand van de holte waardoor condensatie in het 
hout plaatsvindt en zo over de boom verspreid wordt.

• Geen gevaar voor schimmel tussen de onbezette raten aangezien de relatieve 
vochtigheid in het nest lager is.

• De honing blijft droger
• Bijen hebben meer tijd om in winterformatie te gaan
• Het nest warmt trager op in de zomer/tijdens de dag en koelt trager af in de winter/

avond

Thermische isolatie van bijenkasten

De thermische isolatie van bijenkasten is vele malen lager dan die van boomholtes. Enkel 
het deksel is vaak goed geïsoleerd en komt gemiddeld overeen met 8cm beukenhout. 
Uit experimentele testen met verschillende kastmodellen is ook gebleken dat de 
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Isolatie van de bijenwoning

Groetjes, Olivier

warmtetransmissie in kasten 4 tot 7 keer groter is in de winter dan in boomholtes. Nu is 
men zelfs tot de conclusie gekomen dat het klimaat in boomholtes minder gunstig is voor 
de ontwikkeling van varroa dan in traditionele bijenkasten. 

Het is duidelijk dat de traditionele kastmodellen weinig gelijkenissen tonen met de 
oorspronkelijke bijenwoning. Misschien is het dan ook geen slecht idee om onze kasten 
hier meer op af te stemmen? In ieder geval denk ik dat volgende vragen enigzins bewijzen 
dat de huidige kastmodellen eigenlijk niet zo fantastisch zijn:

• Er wordt aangeleerd dat we onze bijenwoning kleiner moeten zetten eens we de 
winter naderen. Verandert een boomholte dan ook van grootte?

• Wie kent ze niet, de kasten met bovenaan een hoop krantenpapier of oude matten 
om in een hopeloze poging de geproduceerde warmte zo goed mogelijk in de kast te 
houden. Een boomholte heeft het ganse jaar dezelfde thermische eigenschappen!

• Bij de eerste voorjaarsinspectie zijn steeds elke ramen beschimmeld. Het kost 
de bijen nodeloze energie om deze te reinigen en vormen bovendien mogelijks 
een probleem voor de weerstand van het volk. Uit studies is gebleken dat deze 
problemen niet voorkomen in boomholtes.

• De bijen zit tegen de dekplank in het vocht gedrenkt dat bovenaan de kast 
condenseert. 

Als jonge imker stel ik me dan ook serieuze vragen bij de kastmodellen die vandaag op de 
markt zijn. Is wie zoiets op de markt brengt echt begaan met het welzijn van onze bijen? 
Werken met dergelijk materiaal kost de imker immers veel tijd, energie, geld en allicht ook 
enkele bijenvolken. Als je bovenstaande problemen aankaart hoor je wel eens: je doet dat 
niet goed. Wel, voortaan is mijn antwoord: nee, de kast is niet goed.

101 imkers en 101 meningen, zeggen we wel eens. Ook dit schrijfsel behoort daartoe, al 
heb ik wel de daad bij het woord gevoegd en bij wijze van test een ander type kast gekocht 
die veel beter geïsoleerd is en veel aangenamer werkt. Na een jaar testen kan je moeilijk 
gefundeerde conclusies trekken maar de eerste ervaringen zijn alvast positief. 

Ik kan alleen maar aan iedereen aanraden om ook op zoek te gaan naar een betere woonst 
voor onze bijen.
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Werken met roofmijten

Geert Steeland had als kind al veel bewondering voor insecten. Imker Antoine uit een 
kasteeldomein in Frankrijk waar Geert werkte als tuinonderhouder heeft zijn interesse 
voor bijenhouden gewekt. De man imkerde op het domein met 250 à 300 Warré kasten. 
Geert observeerde eerst de bijen om nadien zelf in Vlaanderen te starten met imkeren. 
Niettemin heeft Geert veel respect voor de bijen en dit getuige de volgende elementen. 

Waarom zouden we de bijen voorgevormde waswafels geven? De bij bepaalt dit liever 
zelf en dus is het aanbieden van strips waarop de bijen hun ding doen efficiënter en 
bijvriendelijker. 

Bijen zijn enorm stressgevoelig. Rook gebruiken om de bijen te beteugelen zijn uit den 
boze. De bijen ervaren rook als brandalarm en maken zich klaar om te vertrekken en zuigen 
ze zich vol.

Varroarooster gebruikt Geert niet. De reden is omdat de bij zoveel moeite doet om 
een klompje stuifmeel te verzamelen. Als de bij dan arriveert in de kast vallen er soms 
achterpootjes door de varroarooster waardoor de klompjes in plaats van in de cel op de 
bodem van de varroaplank terecht komen.

Als de imker de kast vanboven opent gaat dit gepaard met fors warmteverlies. Als je ze 
opent gaan de bijen in de kast onmiddellijk honing eten om de temperatuur terug op peil 
te brengen.  Volgens Geert ben je iedere keer dat de imker de kast opent rond de 2 à 4 kg 
honing kwijt. 

Het snijden van darrenbroed is ook uit den boze. Het aanzetten van darrenbroed kost voor 
een bijenvolk enorm veel energie in het aanmaken van was en de verzorging van de larven. 
Als je die om de 10 dagen wegneemt kost dit je weerom honing en stuifmeel. 

Een kolonie heeft 30 à 40 kg stuifmeel nodig per jaar en maakt tussen de 270 en 320 kg 
honing wat ze nodig hebben om hun kolonie in leven te houden. Als we die kostbare honing 
allemaal wegnemen voor onszelf en suikerwater in de plaats geven is het net alsof de bijen 
eens mogen ruiken aan een goede biefstuk en met een droge boterham de winterkoude 
moeten trotseren.

Op het einde van het bijenseizoen komt de imker dan ook aandraven met allerlei zuren 
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Werken met roofmijten

voor de behandeling tegen de varroa. Voor de mensen is bijvoorbeeld mierenzuur en 
oxaalzuur schadelijk. Volgens Geert moet je maar eens goed snuiven aan mierenzuur: een 
garantie dat je nooit ter nimmer nog iets ruikt. Maar we gebruiken dergelijke zuren maar 
al te vaak voor de behandeling van de pest: de varroa. Bijen in de winter behandeld met 
oxaalzuur zijn ‘kaal’. Alle haartjes zijn weggebrand.

In de plaats werkt de man met roofmijten en je kan dit zien via zijn website : de lachende 
bijenkast : www.delachendebijenkast.be

De roofmijt komt van nature voor in diverse bosgronden in Europa. 

Imker Antoine plaatste een zieke kast in Frankrijk altijd op de bosgrond zonder bodem. Er 
werd dan een uitlaat ergens bovenin geopend. ‘La terre rend une ruche seine’: de grond 
maakt een bijenvolk terug proper aldus Antoine. En volgens Geert komt dat omdat er 
diverse beestjes in grond zitten. Geert probeert dit na te bootsen via de introductie van 
compost als bodem en roofmijten die erin gestrooid worden. 

De roofmijten worden gekocht in Nederland. De naam is Stratioleaps Scimitus en wordt 
o.a. gebruikt bij het bestrijden van bloedluizen van kippen. Meer informatie en bestellingen
https://www.biobestrijding.nl/product/bestrijding-van-varroamijt/. De firma Intergrow 
(distributie regio Mechelen, Sint- Gillis-Waas) heeft er ook via de producent Koppert met 
de naam Entomite M. 

Het grote probleem van deze roofmijten is de temperatuur in bijenkasten. Wanneer de 
temperatuur rond de 28 graden is migreren ze uit de bijenkast. Anderzijds onder de 5 
graden valt de activiteit eveneens stil. Het heeft dus geen zin meer om roofmijten te 
gebruiken boven of onder deze temperaturen.

De beestjes moeten wel in leven worden gehouden. Hierdoor moet je een kweekruimte 
voorzien onder de bijenkast. Zo ga je te werk.

1. Een grote bodem rechtstreeks op de grond waar 2 Warré-kasten op staan, deze bodem 
is gevuld met compost - potgrond. In de bodem zit een bevloeiingsdarm gekoppeld 
aan een regencomputertje.

2. De mijten hebben voldoende leefruimte en de juiste vochtigheid en het systeem 
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Werken met roofmijten

Groetjes, Geert

werkt uitstekend. De onderbak is binnenmaat 150x30x21 cm. In principe is dit enkel 
voor Warré. Het algemene principe telt: je bouwt een bodem die circa 30 cm groter 
is aan een kant dan het volume van de bijenkast. Je kan ook werken met twee kasten.

3. Na de introductie van roofmijten moet je wel een nieuwe bijenbodem ontwikkelen. Dit 
is eigenlijk een simpele variant op de varroabodem, maar wel eentje waar de compost 
tot boven de rooster zit. De rooster is efficiënt om ratten en muizen te verhinderen 
om in de kast te kruipen.

4. Elke drie weken controleer je de compost of potgrond op de aanwezigheid van de 
mijten.

5. Je kan dit systeem ook gebruiken om een zieke kast te ontsmetten. Geert geeft de 
garantie dat de bijenkast op ‘drie’ weken proper is of grotendeels vrij van varroamijten.

Leeuwen op Hof Ter Saksen
Onlangs ontdekte ik voor de bijenhal op Hof-ter-Saksen een vijftal trechtervormige kuiltjes 
is het stoffige zand. De eerste keer dat ik dit verschijnsel leerde kennen was vele jaren 
geleden tijdens mijn studie. Daarom wist ik dat dit de woonst was van de larve van een vrij 
onbekend insect, namelijk de “mierenleeuw”.

Mierenleeuwen (Myrmeleontidae) zijn een familie van insecten die behoren tot de orde 
netvleugeligen (Neuroptera).De meeste mieren-leeuwen leven in tropische en subtropische 
gebieden maar sommige soorten komen voor in meer gematigde streken zoals noordelijk 
Europa. In België en Nederland komen twee soorten mierenleeuwen voor; de ‘gewone’ 
mierenleeuw (Myrmeleon formicarius) en de gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras)

Mierenleeuwen danken hun naam aan de roofzuchtige larven die gespecialiseerd zijn 
in het vangen van bodem bewonende insecten. Ze maken vooral mieren buit maar ook 
andere kleine diertjes worden gevangen met behulp van een zelf gegraven valkuiltje. 
De volwassen dieren daarentegen leven niet van mieren maar van vliegende insecten of 
plantensappen. Ze lijken wat betreft uiterlijk op een kruising tussen een gaasvlieg en een 
waterjuffer. Volwassen mierenleeuwen worden wel mierenleeuwjuffers genoemd en zijn 
te herkennen aan de lange en vrij dikke antennes die aan het einde naar de buitenzijde 
gekromd zijn en doen denken aan een hockeystick. 
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Leeuwen op Hof Ter Saksen

Bedankje van klasbezoek bijenstand

Tekening van de kindjes - Foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

Deze tekening kreeg ik als bedankje na een klasbezoek achteraf toegestuurd. Altijd leuk!

Groetjes, Willy

Op de site van Wikipedia lees je alles over dit speciale diertje 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenleeuwen

Op deze link zie je zo een mierenleeuw aan het werk.
https://www.youtube.com/watch?v=BAoJh5BBt-Y

Larve mierenleeuw - Foto dhobern CC BY 2.0 Mierenleeuw - Foto Fritz Geller-Grimm CC BY-SA 3.0
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Groetjes, Maes Hugo

Doodshoofdvlinder uit de familie der pijlstaarten, aangetroffen op kast op 27 september 
2019.  Lengte van kop tot vleugeleinde 6,5 cm.  Trekvlinder uit Noord-Afrika en Zuid-
Europa die bij ons komt overzomeren.  Plant zich hier bijna niet voort.  Kan snel vliegen: 
tot 54 km/u.  Maakt bij verstoring een sissend geluid.    Eet honing uit bijenkasten maar 
moet daarbij soms het onderspit delven en wordt dan gepropoliseerd. Misschien ga ik 
deze vlinder terugvinden als mummie bij de voorjaarscontrole!

Terzijde: de naam Acherontia atropos. Acherontia verwijst in de Griekse mythologie naar 
Acheron de rivier van de pijn.  En Atropos was één van de schikgodinnen die iemands 
levensdraad doorknipte als de tijd gekomen was.  Voorwaar een nachtvlinder waarmee 
niet gelachen wordt!

Doodshoofdvlinder

Doodshoofdvlinder - Foto Hugo Maes Bijenkast met doodshoofdvlinder - Foto Hugo Maes



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

HWB 182 13

Foto’s Ambrosiusfeest

Decoratie - Foto Paul Van Steirteghem Guido snijdt de desserten aan - Foto Eric Wuytack

Aperetief in de tent - Foto Olivier Foubert Gezellig tafelen - Foto Olivier Foubert



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

14 HWB 182

Verslag honingkeuring

1 van onze vaste, jaarlijkse afspraken is onze honingkeuring in het lokaal in de Nieuwstraat. 
Dit jaar was dat niet anders en tegen een uur of 8, liep het lokaal stilaan vol met zelfverklaarde 
“honing keurders”. Niet alleen imkers waren op de afspraak, maar verscheidene onder hen 
hadden ook hun dame (of man) mee genomen. Ik schat dat er een kleine 30 aanwezigen 
waren en dat mag gerust een succes genoemd worden!

Het honingkeuringsreglement is genoegzaam gekend, maar ik som toch graag nog even de 
belangrijkste puntjes op:

• Maximum 3 potten honing per keurder (geen vloeibare honing).
• Gewicht van 500 gr en gesloten met reglementair deksel.

Winnaar lekkerste honing - Foto Erik Wuytack Keurders in actie - Foto Erik Wuytack

Te keuren honingpotten - Foto Erik Wuytack Winnaar beste honing - Foto Erik Wuytack
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Verslag honingkeuring

• Anoniem (zonder naam, merkteken, etiket, …) en begeleid zijn van het reglementaire 
etiket.

Op voorhand werd het vochtgehalte gemeten door middel van een refractometer, werd 
het nettogewicht van de pot vastgesteld en werd er nagekeken of het etiket reglementair 
is (herkomst, naam, soort, gewicht, houdbaarheid). Dit behoorde tot het takenpakket van 
de hoofdjury.

Hierna werden de potten ter beschikking gesteld van de “publieksjury” en konden we aan 
de slag.

Er diende een keuring te gebeuren van de properheid van pot en deksel, er mochten zich 
geen onreinheden bevinden in de honing, er mocht geen schuim op de honing staan en er 
mochten geen luchtbelletjes aanwezig zijn. Tevens diende elke honing geproefd te worden 
om achteraf de lekkerste honing te kunnen aanduiden. Nadat iedereen uitvoerig elke pot 
gekeurd had, kregen we nog een ‘specialleken’ van onze voorzitter voorgeschoteld. Na het 
proeven bleek dit een zeer lekkere lindehoning te zijn die op 3 weken tijd geoogst werd. 
Pluim voor de voorzitter dus!

Onder het genot van een drankje en een voortkabbelende discussie wachtten we op de 
uitslag van de hoofdjury.

Enkele opmerkingen van onze voorzitter betreffende de keuring:
• Alle potten werden minstens 1 keer genoemd als de “lekkerste honing”. Dit bewijst 

toch dat de gekeurde honing van een zeer hoog niveau was.
• Er was 1 pot die een opvallende schuimlaag had bovenaan.
• 1 pot bevatte 22% water, wat eigenlijk iets te veel is.
• Alle potten werden als “zeer proper” gekeurd. Geen uitschieters in negatieve zin 

dus.

Volgende personen mochten op het podium komen voor de  “lekkerste honing”:

• Op 3: Hugo Maes
• Op 2: Olivier Foubert
• Op 1 en winnaar: Frederik Coppin.
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Verslag honingkeuring

Verslag Ambrosiusfeest

BIJzondere groeten, Erik

Frederik ontving een oorkonde voor zijn honing.

Als winnaars  van de “keurigste honig” mochten volgende imkers het podium bevolken:
• Op 3: Luc Lenaerts
• Op 2: Erik Wuytack
• Op 1 en winnaar: Koen De Rop.

Allen kregen een klein geldbedrag als “prijs”.

Mijn goede vriend WIKI wist me het volgende te vertellen over de heilige Ambrosius:

“7 december is de naamdag van Sint Ambrosius; op die dag in het jaar 370 werd hij 
gedoopt én bisschop gewijd. Als Romeins gezagsdrager had hij het bestuur over Milaan 
en omgeving en zowel heidenen als christenen hadden groot ontzag voor hem. Toen er in 
de jonge Christengemeenschap een heftige strijd losbrandde over een leerstelling en men 
elkaar te vuur en te zwaard ging bestrijden, deed men een beroep op Ambrosius; deze nam 
het ambt van bisschop op zich, schonk zijn niet onaanzienlijke bezittingen aan de armen 
en kreeg als kerkvader een enorme invloed op de jonge christengemeente. Zijn relatie 
met bijen dankt hij aan zijn dichterlijke welsprekendheid. In het denken van de oudheid 
zijn het de bijen, die de dichterlijke inspiratie als geschenk van de goden naar de mensen 
overbrengen. Ambrosius was alom vermaard om zijn preken en hymnen, die tot de dag van 
vandaag gezongen en gelezen worden.”

Vermits onze vriend Ambrosius al enige jaren gepasseerd is, vond ons bestuur het gepast 
om mee te zijn met onze moderne tijd en een “Ambrosius feest 2.0” te lanceren. Waar dit 
feest vroeger op een avond in de week werd georganiseerd, werd nu overgeschakeld naar 
een zaterdagavond. We schakelden ook over van ons lokaal in de Nieuwstraat naar Het 
Lindenhof aan de Veldstraat 179 in Temse. En in tegenstelling tot vroeger was nu kind en 
gezin uitgenodigd.
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Groetjes, Eric

Verslag Ambrosiusfeest

Op het menu stond een pasta- en dessertenbuffet met 3 warme en 1 koude pasta. Je 
diende dit feest in je agenda te noteren op zaterdag 30 november! Kosten? 25€ voor een 
volwassene en 13€ voor een jongere onder de 12 jaar. Een koopje!

Het eerste aperitief werd uitgegoten vanaf 18u30 door de leden van het bestuur en was op 
kosten van de WIB. Niet slecht als binnenkomer! Ondertussen mochten we toch een 40-tal 
personen verwelkomen die door het uitlopen van de zeer gezellige receptie, iets later aan 
tafel mochten dan de geplande 19u00. Iedereen was vol lof over het aangeboden pasta-
buffet en je kon zoveel opscheppen als je zelf wou. Er was immers meer dan voldoende!

Echter, teveel pasta eten was niet zo verstandig, want even daarna werd er een gigantisch 
(lekker) desserten-buffet opgediend. Deze verschillende desserten waren geklutst/
gebakken/gekookt/bereidt door het bestuur en hun dames. Overal waar je keek zag je 
notentaarten, kaastaarten, sjoekes, vlaaien, bavarois en ander lekkers! Niet alleen teveel 
om op te noemen, maar ook teveel om op te eten! Een welgemeend dankwoord was hier 
wel op zijn plaats en voor volgend feest kijken we nu al uit naar dit schitterende buffet!

Na de koffie zorgde Willy voor wat animatie onder de vorm van een filmquiz waarbij je de 
titel van de film diende te raden met behulp van hints onder de vorm van “emoticons”.  
Zeer plezant maar daarom niet minder gemakkelijk. Iets voor specialisten. Desalniettemin 
werden de gedane inspanningen beloond met een prijs(je) van de uitgebreide prijzentafel!

Naderhand kon dan tussen pot en pint nog wat verder nagekaart worden over het voorbije 
seizoen en de plannen voor 2020. Voor de rest was iedereen zeer tevreden over dit 
geslaagde “Ambrosius feest 2.0” en eens te meer waren het de afwezigen die ongelijk 
hadden. Jammer voor hen.

Tot volgend jaar!
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Verslag statutaire vergadering 10/10/2019

Deze statutaire vergadering werd voorgezeten door onze voorzitter Guido en begon met 
het overlopen van de huidige bestuursleden en hun functie voor een toch wel vrij talrijk 
opgekomen publiek. Je kan de namen van de leden van het bestuur terugvinden op de 
laatste pagina van het WB met adressen en gsm nummers. Het leden aantal van de WIB 
bedraagt momenteel 101, maar er werd gesteld dat er relatief weinig leden ingaan op de 
uitnodiging voor de vergaderingen allerhande. Het bestuur zoekt naar de reden hiervan en 
vraagt aan de leden om voorstellen te doen van onderwerpen die hun interesse wegdragen. 
Dit om toch iets meer aanwezigen te hebben op de maandelijkse vergaderingen.

Een uitgebreid hoofdstuk werd gewijd aan de agenda voor 2020 die er (weer) veelbelovend 
uitziet.

• zaterdag 18/1: waswafelenbak in de Orangerie van Hof ter Saksen (HtS). Naast 
waswafels worden er ook wafels met suiker en honing gebakken!

• donderdag 13/2: lentevergadering met de aanwezigheid van een ‘bestuivingsimker’.
• zaterdag 21/3: bezoek aan de Wilgernis in het Vrijbroekpark te Mechelen.
• zondag 29/3: plantenruildag in Geraardsbergen.
• donderdag 9/4: kastkaarten op papier of digitaal?
• zaterdag 9/5: bezoek aan de Plantentuin van Meise met extra activiteit na de 

middag.
• zondag 17/5: Lentemarkt in Sint Niklaas.
• donderdag 11/6: eenvoudige moerteelt met als doel het verkrijgen van zachte 

bijen.
• zaterdag 11/7: BBQ!
• zondag 27/9: Oogstfeesten op HtS.
• donderdag 8/10: kast types, warm- of koudbouw?
• woensdag 11/11: Belsele jaarmarkt.
• donderdag 12/11: honingkeuring.
• december: Ambrosius feest 2.0

Reuzenkorf op Hof ter Saksen. Onze reuzenkorf had zijn beste tijd gehad en in 
samenwerking met de groendienst van Beveren werd besloten tot een totale renovatie. 
De korf werd volledig ontmanteld door een aantal leden van het bestuur zodat daarna 
alle houten onderdelen kunnen vernieuwd worden en de rietdekker een dak in riet kan 
aanbrengen. Alle informatieve panelen worden daarna opnieuw aangebracht en mogelijks 
zal er opnieuw een bijenvolkje een thuis vinden bovenaan in de korf.
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Verslag statutaire vergadering 10/10/2019

BIJzondere groeten, Erik

Op de provinciale bijeenkomst van de KONVIB in Gent wordt uitgekeken naar een nieuw 
statuut en worden aparte werkgroepen per activiteit geïnstalleerd om de imker dichter 
naar de KONVIB te brengen. Er zal geprobeerd worden om tot 1 overkoepelende vereniging 
te komen. Er wordt ook een groter budget voorzien voor opleidingen en lessen wat voor de 
WIB zal resulteren in een 2-jarige opleiding die van start gaat in september 2020. Volgend 
voorjaar zal er terug Tubinger en Brandenburger bloemenmengsel ter beschikking zijn.

Er wordt voorzien in een bijkomende verzekering die zekerheid zal bieden bij organisaties 
en alles wat er rondhangt.

Praktijkdag bijen op 5 oktober van Honeybee Valley. Er waren talrijke bestuursleden 
aanwezig op deze vergadering. Zij brachten volgende stellingen mee:

• Was: men dient aandacht te schenken aan het herbruiken van de eigen was voor het 
gieten van waswafels. Dit wegens het cumuleren van chemische verontreinigingen 
in de was. Geef de voorkeur aan ontzegel- en honinghoogsel was.

• Selectie: er wordt getracht om zoveel mogelijk samen te werken om tot varroa 
tolerante bijenrassen te komen. Men staat hier al een eind ver, maar er ligt nog veel 
werk op de plank.

• Roofmijten: dit is een veelbelovende techniek om met roofmijten de varroa mijt te 
lijf te gaan. Deze techniek zal volgend jaar uitgetest worden in de praktijk door Guido 
en Marc en ze beloven om ons op de hoogte te houden van de resultaten.

• Boekenschorpioen: een beestje dat ook de varroa mijt op zijn menu heeft.
• Op het 46ste Apimondia Internationaal Apicultuur Congres in Montréal, werd 

melding gemaakt van nieuwe analysetechnieken op honing. Conclusie was dat in tot 
50% van de aangeboden honing suikers aangetroffen werden die niet van planten 
afkomstig waren…

Subsidies: stad Sint-Niklaas geeft subsidies voor activiteiten die te maken hebben met 
bijen. Gelieve aan het bestuur door te geven als je bijvoorbeeld een KVLK of een Klas/
Vereniging op bezoek hebt op je bijenstand of als je ergens een (vreemde) bijenzwerm gaat 
scheppen. De kas van de WIB zal je dankbaar zijn.
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Groetjes, Het bestuur

Waswafeldag Hof Ter Saksen 18/01/2020

Plaats en tijdstip
Hof Ter Saksen – ‘voorlopige plaats’ is het grote kasteel links. Ingang via de Zandstraat, 
Haasdonk. We starten om 9u. De activiteit stopt om 16u waardoor we tegen 17u alles 
opgeruimd hebben.

Heeft u eigen was gesmolten?
Kostprijs : we beperken de hoeveelheden (max. 5 kg/persoon) omdat we anders nooit 
iedereen aan bod kunnen laten komen. Tegelijk vragen we een vergoeding van 5 EUR de 
kilo voor het gebruik van de waswafeltoestellen en drank & spijs tijdens het proces.

Geen bijenwas? 
(Bij)leden kunnen bij de bestuursleden zuivere, gegoten was bekomen mits de betaling 
van een vergoeding van 11 EUR/kg. Ter vergelijking : u beschikt dan over zuivere bijenwas 
die wordt gegoten aan een voordeeltarief van 11 EUR ten opzichte van de winkelprijs (17 
à 18 EUR/kilo)  

Bezoekers
We gaan om 9u van start en de activiteit is ook te bezoeken door geïnteresseerden. We 
hopen er zelfs een heuse familiedag van te maken. Dit jaar ook echte wafels te verkrijgen 
en te consumeren. De wafels zullen ‘gegoten’ worden door de papa van Olivier! 

Afspraken
• Breng (indien mogelijk) zelf nog een nylonkous mee (om laatste onzuiverheden te 

verwijderen)  
• Eigen pot is ook altijd welkom om tijdelijke stockage (na smeltproces) mogelijk te 

maken. Er zijn evenwel een aantal geëmailleerde emmers/potten voorzien.   
• We duimen dat we geen problemen hebben met de elektriciteit. Het kan zijn dat 

het uurschema uitloopt (we hopen dit niet). Wie vroeger komt kan altijd een handje 
toesteken in het smeltproces. 

Gelieve vooraf te verwittigen zodat we een uurschema kunnen uitdokteren. Dan hoeft 
u niet nodeloos te wachten. U geeft vooraf op wanneer u geïnteresseerd bent in onze 
waswafeldag. U krijgt dan een uur toegewezen van aanwezigheid. 
Contactpersoon: smetgeert@gmail.com
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Moet er nog stikstof zijn?

De naam van het chemisch element stikstof klinkt veel te onheilspellend. Stikstof is een 
bouwsteen van alle leven op aarde. Dankzij stikstof - onderandere - leven wij op een 
groene planeet. Leve stikstof!

“Op dit moment is bij 80% van de Vlaamse natuur de stikstofneerslag te hoog om gezond 
te zijn”

Helaas. Er is te veel stikstof. Dat is raar, want wat hierboven staat is niet overdreven. De 
plantengroei vaart wel bij stikstofverbindingen. Toen Fritz Haber in 1908 de manier bedacht 
om stikstofgas - dat bijna 80% van de atmosfeer uitmaakt - om te zetten in kunstmest, 
was dat een zegen voor de mensheid. Boeren zagen hun opbrengst verveelvoudigen. Het 
voedsel viel als het ware uit de lucht. Het leverde Haber de Nobelprijs op. (Dat Haber 
behalve kunstmest ook oorlogsgassen uitvond en propageerde, laten we hier even terzijde.)

Maar nu is er dus te veel stikstof. De natuurlijke stikstofcyclus wordt verstoord door 
menselijke activiteit. Met dat kunstmest van Faber loopt het de spuigaten uit, en ook het 
verkeer en de industrie zorgen ervoor dat de hoeveelheid stikstofverbindingen in onze 
omgeving problematisch hoog is.

Stikstofminnende grassen, netels en bramen overwoekeren planten die minder stikstof 
verdragen. Het bekendste voorbeeld is de vergrassing van de heide. Stikstofverbindingen 
vervuilen het drinkwater, en in rivieren gaan algen woekeren. Daardoor komen vissen in 
ademnood. Stikstofverbindingen spelen ook nog een rol in de fijnstofproblematiek en 
tasten de ozonlaag aan.

In Nederland heeft de regering maatregelen genomen. Die maatregelen treffen de 
landbouw, vandaar: boerenprotest. En de bouwsector, vandaar: bouwvakkersprotest.

Bij ons blijft het rustig. Nochtans is het stikstofprobleem in Vlaanderen prangender dan in 
Nederland. En ook bij ons zijn er stikstofmaatregelen genomen.

Bron: https://radio1.be/stikstof-0?fbclid=IwAR1OBvEnAZKTgpb82m0vNQZ2kNOfM5My2K5HrRp5cU5BSNNSCfS

8ARMhW7M
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Belgische rode lijst wilde bijen

Voor het eerst in meer dan 25 jaar werd de stand van zaken van onze Belgische bijenfauna 
in kaart gebracht. Uit de recent verschenen Rode Lijst blijkt dat meer dan de helft van de 
bijensoorten op ons grondgebied in meer of mindere mate bedreigd is (33 %), niet meer in 
ons land voorkomt (12 %) of bijna bedreigd is (7%).

Uit de vergelijking van de verspreiding van soorten tussen 1900-1969 met die tussen 1970-
2017 blijkt dat meer van de helft van de bijensoorten op ons grondgebied (a) in meer of 
mindere mate bedreigd is (33 %), (b) niet meer in ons land voorkomt (12 %) of (c) bijna 
bedreigd is (7%). 

De laatste evaluatie van de bijen in België vond 26 jaar geleden plaats. Toen werd voor een 
kwart van de soorten een achteruitgang vastgesteld. Vooral de soorten met een bijzondere 
levenswijze (bvb. de sociale bijen) delen het hardst in de klappen. Dit is het sterkst zichtbaar 
bij de hommels, waarvan 80 % van de soorten dreigen te verdwijnen of al verdwenen zijn. 
Onder de sterkst bedreigde hommels zijn vooral soorten die een langere tong hebben 
en later in de zomer actief zijn. De afname in oppervlakte bloemrijke graslanden en 
bermen, in het bijzonder tijdens de zomer, en de achteruitgang van klaverachtigen in 
landbouwgebieden, zijn vermoedelijk de belangrijkste factoren van achteruitgang.

De Rode Lijst van de Belgische bijen werd opgesteld volgens de methodologie van 
de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Uit het onderzoek blijft dat 
bepaalde streken in België een zeer hoge soortenrijkdom herbergen. Daarnaast zijn ook 
bepaalde kleinere ‘hotspots’ van belang. Het gaat dan vaak om bijzondere habitats, zoals 
kalkgraslanden of heideterreinen die sterk bedreigd zijn en dus prioritair beschermd en 
hersteld moeten worden. 

Nu we op Belgisch niveau weten welke soorten het sterkst bedreigd zijn, kan een breed 
gamma aan beschermingsmaatregelen genomen worden die de toestand van alle soorten 
moet verbeteren. Natuurpunt stelde dit jaar, samen met UMons, Natagora en enkele 
Noord-Franse partners alvast een tienjarenplan op om wilde bijen en andere bestuivers 
te redden.

De volgende stap is het opstellen van een Vlaamse rode lijst.

Bron: https://www.natuurpunt.be/

Groetjes, het bestuur
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