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Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Donderdag 8 oktober
20u

Herfstvergadering: Type kasten, 
voor en nadelen van warm of 
koudbouw - Erik Bruggeman

Syntra Sint-Niklaas

Woensdag 11 november
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Groetjes, Het bestuur

Materiaal te koop wegens stopzetting

Omwille van een plots opgekomen allergie aan bijengif verkoopt Ann Deckers haar 
imkermateriaal. Allemaal in topconditie en nauwelijks of niet gebruikt. Prijs overeen te 
komen. Contact opnemen via 0486/58.86.10.
• Raampjes:

•  Simplex – zonder draad: 40 stuks
•  Simplex – met draad: 10 stuks
•  Simplex (half hoogsel) – zonder draad: 9 stuks
•  Simplex (half hoogsel) – met draad: 30 stuks
•  Simplex (half hoogsel) – met was (deels opgewerkt): 11 stuks

• Inoxdraad, Kloefnageltjes, messingoogjes en oogjeszetter/priem, Transformator 
voor inoxdraad, Was, Beroker, Ontzegelstelling en ontzegelvork, Dubbele zeef inox, 
Honingemmer, Roerstaaf inox, Honingslinger, Honingpotten, Merkplaatjes, lijm en 
eclips en tenslotte een nieuwe simplexkast (broedbak en twee halve hoogsels)
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Recept hoestsiroop

Van een oud receptenboek bovengehaald om hoestsiroop te maken. Ik gebruik hiervoor 
een mengeling van diverse honingsoorten (halve kilo) waar ik dan mijn kruidentinctuur 
complex aan toevoeg. Ikzelf gebruik steeds alcohol van ongeveer 40 graden. 

Op 1 liter alcohol voeg ik ongeveer 1/3 kilo verse planten en of kruiden toe. (laat nu maar 
gemakkelijk 2 a 3 maand trekken en regelmatig bokaal schudden). Ik verwerk in mijn 
alcohol hiervoor Den, Zoethout, Hyssop, Salie, Tijm, Rode zonnehoed, Katteklauw en 
Smalle weegbree. Vervolgens voeg ik 100 à 200ml van die basistinctuur toe (naargelang 
gewenste sterkte). Als kers op de taart wordt 25 a 50ml propolistinctuur MT (naargelang 
de sterkte) toegevoegd.

(Let wel: wil men zelf propolistinctuur maken is alcohol van minstens 90 graden vereist dus 
geen ruwe propolis in je tinctuurcomplex doen want de propolis zal helemaal niet oplossen 
dus zonde van je geld.) 

Na alles goed gemengd te hebben kan de siroop in flessen afgevuld worden. Neem vervolgens 
dagelijks een lepeltje ter bescherming van je luchtwegen en om je immuunsysteem te 
versterken en ... laat de winter maar zijn intrede doen. 

Een recept van imker Marc van de kruidenweide.

Groetjes, Geert
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Lidgeld 2021

Overschrijving met vermelding naam + lidgeld 2021 + geboortejaar + aantal ingewinterde kasten

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

Over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2021 + geboortejaar + aantal 
ingewinterde 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 2021

Aziatische hoornaar gespot in Sint-Niklaas

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.

Begin september kreeg ik een waarschuwing 
van een collega imker in de buurt dat hij 
Aziatische hoornaars voor zijn volken zag 
vliegen. Een dikke week later kon ik ze zelf 
vaststellen voor mijn kasten. Het bleef bij 
een exemplaar dus voorlopig geen zorgen. 
Ze werd gemerkt om te zien of ze achteraf 
terugkwam maar totnogtoe heb ik ze niet 
meer kunnen waarnemen. Ik vrees dat aan 
de expansie geen houden aan is, we zullen 
er mee moeten leven.

Groetjes, het bestuur

Groetjes, Olivier

Aziatische hoornaar - Foto Olivier Foubert
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Ambacht in de kijker: Ontdek Sint-Niklaas

In onze WIB agenda stond het weekend van 22 en 23 augustus aangestipt met de 
happening “Ambacht in de kijker – ontdek Sint-Niklaas”. Meer info kan je vinden op www.
ondeksintniklaas.be. en natuurlijk in het artikel hieronder.

Vorige jaren heeft tijdens het derde weekend van augustus altijd het “Ambachtelijk 
Weekend” plaats, maar door de huidige (corona) situatie is de editie van 2020 uitgesteld 
naar 2021. Sint-Niklaas bleef niet bij de pakken zitten en zette een alternatief op poten dat 
zich echter beperkte tot het grondgebied van de stad. Op de website van Sint-Niklaas lezen 
we het volgende:

Dit jaar wordt gewerkt rond het thema ‘puur natuur’. Diverse ambachtslui en creatievelingen 
stellen op zaterdag en zondag hun ateliers open op maar liefst 19 verzamelpunten in 
Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. 42 deelnemers zullen hun werk toelichten 
en boeiende demonstraties en workshops geven. Zonder twijfel kan u genieten van een 
gevarieerd en interessant aanbod aan lokaal talent. Daarnaast kan u bij verschillende 
verzamelpunten terecht voor een lekker (streek)drankje en hapje.

Een brochure met fiets- en wandelroutes langs al de verzamelpunten verschijnt op de website 
en is verkrijgbaar op de dienst toerisme. Deze gratis folder laat toe alle verzamelpunten al 
wandelend of fietsend te ontdekken in het stadscentrum en de deelgemeenten langs de 
uitgestippelde fietsroute.

Als Wase Imkersbond konden we natuurlijk niet ontbreken en op uitnodiging van Hilde Van 
Raemdonck, mochten we onze blitse WIB tent uitvouwen op het erf van Hilde’s boerderij 
in de Smisstraat 84 in SN. Ook zij heeft het internet al ontdekt met als resultaat volgende 
website: www.hildesambachten.be. Daar komen we het volgende te weten:

De hoevewinkel van Hilde’s Ambachten bevindt zich op het terrein van het landbouwbedrijf 
in Sint-Niklaas. Het familiebedrijf is een lokaal begrip en heeft zich in de achterliggende 30 
jaar geëvolueerd van een gemengd landbouwbedrijf naar een melkveebedrijf.
Al jarenlang staat de hoevewinkel in Sint-Niklaas bekend om de verkoop van eigen 
koemelk, aardappelen en groenten en fruit van eigen land. In haar zoektocht naar een 
nieuwe uitdaging, begon Hilde met het maken van ambachtelijk confituur. Door de jaren 
heen heeft ze deze productie steeds meer uit weten te breiden met nieuwe smaken.
In de hoevewinkel besteden we veel aandacht aan de korte keten. Dat betekent dat we 
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Ambacht in de kijker: Ontdek Sint-Niklaas

BIJzondere groeten, Erik

de productie van ons ambachtelijke confituur en hoeve-ijs in eigen hand houden. Daarbij 
maken we zoveel mogelijk gebruik van onze eigen producten zoals koemelk en fruit. 
Maar, we maken ook gebruik van eerlijke en lokale producten welke afkomstig zijn van 
plaatselijke kwekers. Zo kan iedereen lekker lokaal genieten.

Zoals steeds werd onze tent opgevuld met een mooi assortiment van de geoogste 
honingen van 2020. Van de zacht smakende witte koolzaadhoning over een uitzonderlijk 
esdoornhoning tot de pittige, donkere zomerhoning. Andere bijenproducten zoals was, 
propolis siroop en andere honingsnoepjes mochten ook niet ontbreken. En zoals steeds 
viel het resultaat van onze ‘Ambacht in de kijker’ zeer in de smaak van het Wase publiek. 
Bemerk aan de zijkanten ook onze (professionele) info borden over het leven van – en alles 
wat er nog over bijen te weten is. De meeste aandacht trok onze kijkkast met een klein 
bijenvolkje en waarbij geregeld een wedstrijdje ‘Zoek de koningin’ plaats vond.

Dat ook de WIB niet ontsnapte aan de noodzakelijke corona maatregelen, kan je ook zien 
op bovenstaande foto. Hopelijk vinden we volgend jaar bovenstaande toestanden niet 
meer terug en kunnen we terug naar een Ambachtelijk Weekend voor het hele Waasland!

Stand WIB ambacht in de kijker - Foto Erik Wuytack
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Stratiolaelaps scimitus roofmijt

Naar aanleiding van de vele “succesverhalen” 
over het bestrijden van de varroamijt met een 
bepaalde soort roofmijt, besloot ik een test op 
te zetten met enkele kasten in de bijenhal op 
Hof ter Saksen. Door mijn wetenschappelijke 
opleiding weet ik dat bij het opzetten en het 
verzamelen van gegronde en juiste gegevens bij 
een onderzoek of een test je zo veel mogelijk 
informatie van de onderdelen van de test moet 
verzamelen. Bij deze test zijn een dier en zijn 
biotoop de belangrijkste te vinden informatie.De 
roofmijt heeft een bijna niet uit spreken naam. 
Namelijk Stratiolaelaps scimitus

Dit is een lichtbruin-beige roofmijt die voorheen bekend stond als de Hypoaspis miles. Het 
is een soort minispinnetje met een afmeting van 1 mm. Deze roofmijt komt in grote delen 
van Europa van nature voor. Ook in de Belgische biotopen komt hij voor. Hij leeft in de 
bovenste grondlaag tot 4 cm diep en kan zich snel door de grondlaag bewegen.

Deze roofmijt voelt zich thuis in vochtige (pot)grond. Bossen en humusrijke terreinen zijn 
het lievelingswoongebied. De roofmijten jagen de hele dag achter hun prooi aan, doden 
ze en eten ze vervolgens op. De roofmijt is een felle bestrijder van diverse plaaginsecten, 
o.a.  tripsen, witvlieg, stro- en bollenmijten, springstaarten, miljoenpoten en wortelluizen, 
bloed- en kippenluizen, en  wordt dan ook in tal van teelten – zowel plantaardig als dierlijk 
- als biologisch bestrijdingsmiddel met veel succes ingezet. De inzet tegen de varroa is een 
nieuwe nog te bewijzen behandeling.

Een volwassen roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en is actief bij temperaturen van 10 °C 
tot 28 °C. Bij hogere of lagere temperatuur gaat de roofmijt over in een rustfase om te 
overleven. De roofmijt is het meest actief bij temperaturen tussen de 22 tot 28 ºC.

Als er voldoende voedsel is,  leggen de vrouwtjes veelvuldig eieren. De jongen komen al 
na twee dagen uit en beginnen zich zelfstandig te voeden met kleinere bodemdiertjes. 
De populatie van de roofmijten groeit exponentieel zolang er voldoende voedsel is en 
het biotoop gunstig blijft. Zijn deze 2 factoren door omstandigheden afwezig,  kan de 
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Stratiolaelaps scimitus roofmijt

Stratiolaelaps scimituspopulatie echter ook tot 7 weken overleven door over te gaan in 
een rustfase.

De Stratiolaelaps scimitus is mogelijks een natuurlijke vijand van de varroamijten en richt 
zich alleen op de bestrijding van de mijten en niet op de bijen. Daar zijn die laatsten net 
iets te groot voor. Hopelijk gaan ze zich niet te goed doen aan larven en eitjes -zo beweren 
enkele wetenschappers en imkers die sinds kort deze mijt inzetten dat niet het geval blijkt 
te zijn.

U kunt de roofmijten uitzetten op de bodem van de kast en de roofmijten zullen zich 
richten op het bestrijden van de varroamijten. Kanttekening is dat roofmijten niet houden 
van temperaturen boven de 28 graden, helaas wordt deze temperatuur snel bereikt in een 
kast. Zodra het warmer dan 28 graden wordt zullen de roofmijten zich verbergen en in een 
ruststand overgaan om te overleven.

Het belangrijkste voor een goede bestrijding is het creëren van een aangename plaats voor 
de roofmijten. Als de roofmijten een habitat hebben waar ze kunnen wonen, zich voeden 
en voortplanten,  dan volgt de bestrijding vanzelf. De roofmijten zoeken de varroamijten 
actief op. Als de varroamijten gestoken zijn en naar beneden vallen springen de roofmijten 
er direct bovenop. Als de bijen de kast binnenkomen kruipen de roofmijten ook op de bijen 
en bestrijden de varroamijten daar. 

Dit fenomeen heb ik nog niet kunnen waarnemen. In sommige gevallen zoeken de bijen 
de roofmijten zelfs op. Ze weten dat ze in de buurt van de roofmijten geen last hebben 
van de varroamijten. Bij het gebruik van een rooster met vlieggat zag ik bij elke controle 
een hele reeks bijen die op het compost zaten. Om een zo ideaal mogelijke biotoop te 
creëren, gebruikte ik– zonder te veel verbouwingen – materiaal dat ik beschikbaar had of 
eenvoudig te maken was.

Hoe ik dit biotoop maakte, lees je in mijn testverslag.

Groetjes, Willy
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De ladder van Fons

Het was de ladder van Fons Wuytack. Voor de jongere leden die Fons nooit hebben gekend, 
wil ik kort een beeld schetsen. Fons lag mee aan de basis van de Wase Imkersbond en is 
heel lang een gewaardeerd en zeer actief bestuurslid geweest. Hij was ook enkele jaren 
voorzitter en werd  voor zijn inzet – tot op heden als enige – benoemd tot Erevoorzitter.

Fons was op de eerste plaats een zeer ervaren maar nuchtere imker. Hij was - tot hij 
ons ontviel in september 2015 - een voorbeeld voor vele imkers. Zijn imkers leuze was “ 
hebben is hebben” en hij slingerde er duchtig op los. Fons was ook een gul iemand, niet 
enkel in woorden, maar ook in daden. En zo kwam ik aan de “ladder van Fons”. Een ladder 
waarvoor? Wel het verhaal van de ladder van Fons begon nadat ik als verantwoordelijke 
van de bijenhal op Hof ter Saksen samen met de toenmalige voorzitter Jos S. Beyers, een 
vloer legde op de zolder van de bijenhal. Jos was namelijk op zoek naar een opslagruimte 
voor zijn bijenmateriaal. De vloer werd voorzien van een valluik en was na vele uren 
knutselen klaar voor gebruik, was het niet dat wij nog op zoek moesten naar een ladder 
om op de zolder te geraken. En hier kwam Fons op de proppen want hij had de perfecte 
ladder. Namelijk een oude niet meer in gebruik zijnde “zoldertrapladder”. Ik mocht hem 
hebben maar moest er zorg voor dragen want hij was nog “van zijnen thuis”. 

De ladder is ideaal: licht van gewicht dus gemakkelijk hanteerbaar. Hij dient nog steeds om 
zowel op de zolder van de hal als op die van de BijenHut te geraken, tot ik enkele maanden 
geleden letterlijk door een sport zakte. Dat was even schrikken maar verder niets ernstigs 
aan de hand. Even speelde ik met het idee om deze ladder te vervangen door een nieuw, 
eventueel aluminium exemplaar. Maar ik ben een nogal nostalgisch type dat graag met 
oud degelijk gereedschap en materiaal werkt De ladder is oud en op die ene trede na nog 
degelijk. Dus besloot ik de ladder van Fons te restaureren en terug gebruik- klaar te maken. 
Dat betekende dat ik de sport moest namaken en vervangen. Liefst met niet teveel inbreuk 
te plegen op het model van de sport zelf. Ik ging dus duchtig aan het meten, zagen, vijlen 
en schuren. De nieuwe sport is al zeker de stevigste en veiligste. Het hout van de ladder 
is met de jaren wel gebruikt als kinderkamer van verschillende soorten houttorretjes. Om 
dat in de toekomst tegen te gaan en om het hout een deel van zijn stevigheid terug te 
geven spoot ik in elk boorgaatje met een spuitje met een zeer fijne naald een hoeveelheid 
lijnolie in. Gezien het aantal gaatjes was dit een hele klus. Maar goed ik werd er zen van. Na 
het indrogen van de lijnolie werden enkele delen van de ladder bijgewerkt met kneedbaar 
hout. Na wat schuur- en sliswerk kreeg het geheel verschillende lagen bruine houtbeits en 
is de “ ladder van Fons” terug klaar voor vele jaren dienst.



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

HWB 185 11

De ladder van Fons

Groetjes, Willy

De ladder van Fons - Foto Willy Devriese

De ladder van Fons - Foto Willy DevrieseFons zaliger

De ladder van Fons - Foto Willy Devriese

Bij dit werk dacht ik vaak aan Fons. Het was alsof hij mee over mijn schouders keek en ik 
hoop dat hij het goed vond. Ik heb er alvast plezier aan beleefd en ik kwam een belofte na, 
namelijk om zorg te dragen voor zijn ladder. Nog eens bedankt Fons. Het is “goe gerief”
Een zeer bescheiden eerbetoon aan Fons



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

12 HWB 185

Laatbloeiers

Groetjes, Olivier

Twee keer dezelfde plant, twee keer een andere bloemkleur. Paars en wit of beter gezegd 
de albinoversie van de paarse distel. Toch mooi hoe de albinodistel paars stuifmeel oplevert 
en de paarse distel grijs stuifmeel produceert.

Na twee jaar zoeken heb ik eindelijk een paar planten van deze laatbloeiende en zeer 
bijenlokkende liguster kunnen aankopen. Nu nog wat laten groeien en dan stekken nemen.
Ideaal voor een forse haag mee te vormen. Wel voorzichtig zijn want in sommige landen 
vertoont deze plant een invasief karakter.

Honingbij op distel - Foto Olivier Foubert

Honingbij op Ligstrum quihoui - Foto Olivier Foubert

Honingbij op distel - Foto Olivier Foubert

Honingbij op Ligstrum quihoui - Foto Olivier Foubert
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Laatbloeiers

Verbascum nigrum - Foto Olivier Foubert

Cephalanthus occidentalis - Foto Olivier Foubert

Honingbij op tilia kiusiana - Foto Olivier Foubert

Vorige jaren stond de Tilia kiusiana er kurkdroog bij. Geen bijenbezoek dus. Dit jaar 
daarentegen! Zelden zo veel bijen, wespen en zweefvliegen op een boom gezien. Een 
boom is misschien wat overdreven want de soort wordt eerder een grote struik.

Verbesina alternifolia - Foto Olivier Foubert
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Update bijenvriendelijke voortuin

Rode helenium steelt de show, of is het de kat? - Foto Olivier Foubert

Het Zeeuws knoopje is aan haar tweede bloei begonnen, de Perovskia lokt volop bijen en 
de Kogeldistel zorgt met haar bolvormige bloemen voor een speels effect. In combinatie 
met de donkerbloemende pijpestrootjes levert dit een mooi nazomerbeeld op. Enkel de 
Zonnehoed heeft het wat laten afweten. Slechts een paar plantjes hebben het gehaald, 
allicht door de droogte.  Deze zijn nu vervangen en volgend jaar staat deze voortuin er 
opnieuw prachtig bij.

Blauwtinten domineren  - Foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier
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Gif honingbijen tegen borstkanker

Het gif doodt alle kwaadaardige kankercellen, maar laat normale cellen met rust.

Het gif van honingbijen blijkt over een opvallend positieve eigenschap te beschikken. In een 
nieuwe studie hebben onderzoekers aangetoond dat het gif succesvol ingezet kan worden 
in de strijd tegen borstkanker. “Het gif is buitengewoon krachtig,” aldus onderzoeker Ciara 
Duffy.

Mellitine

In het gif van honingbijen zit een belangrijk bestanddeel; mellitine genaamd. Het was al 
langer bekend dat mellitine tumorcellen kapot kan maken. Maar in een nieuw onderzoek 
heeft een team bestudeerd of mellitine ook raad weet met borstkankercellen. “Niemand 
had eerder de effecten van het gif van honingbijen – of mellitine – getoetst voor alle 
verschillende subtypes van borstkanker,” legt Duffy uit. In de nieuwe studie testen de 
onderzoekers of het gif van honingbijen ook verschillende soorten borstkankercellen 
aanvalt en wat het precies doet met normale borstcellen.

Eén van de eerste studies naar de effecten van bijengif werd al in 1950 gepubliceerd. 
Onderzoekers toonden toen aan dat het gif de groei van tumoren in planten kan verminderen. 
Toch is de belangstelling naar de positieve effecten van het gif van honingbijen voor 
verschillende soorten kanker pas de afgelopen twee decennia aanzienlijk toegenomen.

De onderzoekers verzamelden het gif van 312 honingbijen en hommels afkomstig uit 
West-Australië, Ierland en Engeland. “Ik ben begonnen met het verzamelen van het 
gif van honingbijen uit Perth,” vertelt Duffy. “Perth-bijen behoren tot de gezondste ter 
wereld.” Vervolgens werd het gif uit de bijen geëxtraheerd en getest op verschillende 
soorten borstkanker, waaronder triple negatieve borstkanker, waar maar weinig werkende 
behandelingen voor zijn.

Korte metten

De resultaten onthullen dat het gif van de honingbijen de kwaadaardige kankercellen 
succesvol aanvalt, ook die van de triple negatieve borstkanker. “We ontdekten dat mellitine 
de membranen van de kankercellen binnen zestig minuten volledig kan vernietigen,” zegt 
Duffy. “Een specifieke concentratie van het gif doodt 100 procent van de kankercellen, 
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Bron: www.scientias.nl, 02/09/2020, Vivian Lammerse.

Groetjes, Het bestuur

Gif honingbijen tegen borstkanker

terwijl het de normale cellen met rust laat.” Het betekent dat het gif van honingbijen dus 
daadwerkelijk korte metten maakt met borstkankercellen, een veelbelovend resultaat. 
Opvallend genoeg ontdekte Duffy dat het gif van de honingbijen afkomstig uit verschillende 
delen van de wereld allemaal op vergelijkbare wijze borstkankercellen aanviel. Het gif van 
hommels was echter niet in staat om zelfs bij een zeer hoge concentratie cellen te doden.

Groei en celdeling

Mellitine in het bijengif had nog een ander opmerkelijk effect. Binnen twintig minuten 
was dit bestanddeel namelijk in staat om de chemische signalen van kankercellen, 
die essentieel zijn voor de groei en celdeling, te blokkeren. “We bestudeerden hoe het 
bijengif en mellitine deze signalen beïnvloeden,” vertelt Duffy. “En we ontdekten dat deze 
signaalroutes zeer snel werden uitgeschakeld.”

Bemoedigend

De resultaten uit de studie zijn zeer bemoedigend. “Het is ongelofelijk opwindend dat 
mellitine de groei van dodelijke borstkankercellen kan onderdrukken,” zegt onderzoeker 
Peter Klinken. “Bovendien is het veelbetekenend dat mellitine de signaalroutes van 
borstkankercellen blokkeert. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe we de natuur kunnen 
gebruiken om ziekten bij mensen te behandelen.”

Combinatie

De onderzoekers bestudeerden tevens of mellitine gebruikt kan worden in combinatie 
met bestaande chemotherapiemedicijnen. “We ontdekten dat mellitine samen met het 
geneesmiddel docetaxel kan worden gebruikt om zo zeer agressieve soorten borstkanker 
te behandelen,” zegt Duffy. “De combinatie van mellitine en docetaxel was buitengewoon 
effectief in het verminderen van tumorgroei in muizen.”

De resultaten van deze studie zijn veelbelovend. Maar we zijn er nog niet. Er zijn namelijk 
meer studies nodig om te onderzoeken hoe het bijengif het beste toegediend kan worden 
en wat de maximaal getolereerde dosis is.
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Ondanks de coronacrisis engageert de WIB zich toch om de stijgende vraag naar een 
starterscursus te beantwoorden. In een kort traject van 7 lessen krijgen de cursisten een 
stevige brok basisinformatie voorgeschoteld waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

Het traject is echter te kort om diep in te gaan op elk thema. Misschien is dat ook niet nodig 
want degene die het echt te pakken hebben gaan vaak op eigen initiatief op onderzoek 
en experimenteren zelf met bijenteelttechnieken allerhande. Voor degenen die wat meer 
hulp nodig hebben staan de bestuursleden uiteraard paraat om de nieuwe lading imkers 
met raad en daad bij te staan.

De lessen gaan van start in november 2020 en lopen door tot februari 2021. Alles 
onder voorbehoud van wijzigingen omwille van overmacht. De groep wordt beperkt tot 
15 cursisten zodat we in de mogelijkheid zijn om dit alles zo coronaproof mogelijk te 
organiseren.

Wie uit de boot valt, is altijd welkom op een van onze ledenvergaderingen om kennis te 
maken met de imkerij.

WIB beginnerscursus

24/10/2020
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Peterschap in de imkerij, deel 2

Annik en Philip konden starten, maar!

De bijen hadden het niet echt op de jonge nieuwe koningin die samen met het volk via 
een processie de kast is ingelopen. Ook die dag is de eerste steek gevallen, de dochter 
had ongelukkig een werkster gekneld in haar tuinschoeisel, met als gevolg dat de angel 
haar voet had gevonden. Het moment bij uitstek om enig reactie te zien bij Noor, maar 
moedig bezwoor ze de pijn en het enthousiasme dreef haar verder. Daags na de processie 
krijg ik telefoon, of het normaal is dat de bijen zich onder de kast nestelen, in plaats 
van erin? Dat risico kun je hebben bij een processie. Dat de koningin onder het rooster 
van de kast verzeild. Even de bodem er van onder en boven de kast een kleine tik zodat 
hare majesteit de weelde van verse was onder haar poten kan voelen. Samen besloten 
we ook te profiteren de zwerm te behandelen, nu er geen jong broed aanwezig is, is 
dit het moment bij uitstek. De keuze was gevallen op oxaalzuur verdampen, een korte 
behandeling die maar een kwartier in beslag neemt. Met mijn verdamp installatie was 
die klus zo geklaard. Ik heb hier de nodig aandacht besteed om te wijzen op de gevaren 
van de dampen, veilige afstand bewaren en masker dragen. Ik gebruik van 3M het type  
4255 FFA2P3D masker, werkzaam tegen organische dampen en partikels, mijn type masker 
gaat tot een concentratie van 5000 ppm wat zeker voldoende bescherming geeft mits juist 
gebruik. Ik vernoem dit, omdat we toch op regelmatige basis in gesloten ruimte werken. 
Een bijenhal is ook niet altijd voorzien van “ wind in de rug”. Hoewel je om veilig te spelen 
daar ook niet altijd op moet rekenen. Ook handschoenen dragen raad ik ten zeerste aan, 
een kleine open wonde, daar een paar kristallen op is al voldoende om in de problemen te 
geraken, huid irritatie in het beste geval, maar het kan altijd erger. 

De zwerm organiseert zich in de kast, de voedselramen worden aangesproken en na een 
tijdje zien we dat de zwerm niet in haar beste doen is. Agressief? Best wel een beetje, 
maar ik heb andere tijden mee gemaakt. Met zo’n 9 kasten op een rijtje in een houten 
bijenhal die mijn vader achteraan de tuin had gebouwd. Een gesloten keet waar de kasten 
droog stonden, met een achterwand die opendraaide en een gesloten voorzijde op de 
vliegopeningen na. Met andere woorden, als het regende stond jij in de drup de bijen 
droog, je stond in je eigen licht, gevolg dat je steeds met je kader moest wegdraaien 
om iets te kunnen zien in de cellen, nee handig was het niet. Om dan maar te zwijgen 
van de laatste kasten in de rij, die ondertussen al in hun hoogste alarmfase zaten van 
de toegebrachte trillingen bij de controle. Ja, de eerste twee kasten was nazien was een 
passie, maar op het einde toe een opgave. Bijen in stress, jij in stress, een beroker die meer 
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Groetjes, Gilles

jezelf berookte en tranende ogen gaf, het waren tijden. 

Zachte bijen soms een toeval, echte kweek op zachte productieve bijen was nog niet 
echt in. Handschoenen die net een speldenkussen waren. Lang leven de selectie en de 
nieuwe inzichten. De kasten staan bij mij op sommige plaatsen op stoeltjes, elke kast zijn 
eigen ding, handig voor op verplaatsing en ook je stoort hiermee je ander kasten niet. De 
zwerm, want daar waren we gebleven, evolueerde niet zoals je van een zwerm verwacht. 
Er werden steeds maar koninginnencellen opgetrokken door de bijen en ja, breken 
kan je doen. Tot het moment dat je er eentje mist. Gelukkig heb ik Annik en Philip hun 
aangeraden een koninginnenrooster te steken op het moment we eitjes tegenkwamen 
in de ramen, een geluk, want enige tijd later bij de volgende controle kwamen we al snel 
belegde doppen tegen. Ik heb me toen dikwijls afgevraagd na een berichtje of na controle 
wat ik hen heb aangedaan hun zulk volkje te presenteren. Een goed begin, het peterschap 
en de vriendschap zal snel over zijn als dat blijft duren dacht ik bij mezelf. Een zwerm is 
vitaal, dat bruist van leven, wil vooruit, in principe kan je daar weinig mis aan doen, tenzij 
dat je de koningin laat verongelukken en dan nog. Maar dit is een ander paar mouwen, het 
zijn rare beestjes. Uiteindelijk hebben ze zelf maar de boel opgelost, een nieuwe koningin 
nam het heft in handen en de boel floreerde. 

We wilden de agressiviteit weg halen uit de kast, door er een nieuwe zachte koningin in te 
brengen. Ik was reeds bezig met de kweek van de nieuwe zachte koninginnen, maar dat 
volkje had me in snelheid gepakt. Uiteindelijk door dat de boel erg floreerde hebben we 
dat volkje opgesplitst om op erg jonge bijen de nieuwe koningin in te brengen, meer kans 
op succes aangezien die oude knarren in het volk meestal weigerachtig tegenover een 
nieuwe koningin staan die niet hun eigen bloed is. Koningin werd ingevoerd via kunstdop 
uit was. Ook iets nieuw voor onze beginnende imkers. En nu maar van de kast afblijven voor 
zeker 14 dagen had ik gezegd. Heel belangrijk punt, afblijven van de kast bij het vormen 
van een harmonieus geheel. Te vroeg openen van de kast geeft storing in de hofstaat een 
storing van de kastgeur en feromonen van de koningin die verloren gaan en zo het risico 
met zich mee brengen dat ze alsnog de koningin verstoten. Ik moet zeggen , in deze hele 
korte periode dat dit beginnende imkergezin met bijen is gestart, hebben ze veel gezien 
en geleerd. Maar hulp is nooit ver weg, gelukkig maar. En alleen, had in zulke situatie veel 
beginnend imker afgehaakt.
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Amplitude, Ambassador, Angelico, Architect, Aspect, Astana, Celebrity, Duke, Harome, 
Kadji, Temtation, Zakari,... . Het zegt jullie allicht weinig. Het heeft iets te maken met onze 
favoriete dracht koolzaad, maar wat?

Imkers zijn dromers. We kunnen er niet aan doen. Bij het bekijken van veld koolzaad 
beelden we ons steeds opnieuw in dat dit romantisch spektakel van gele, lekker geurende 
kruisbloemigen ons hele imkerjaar voorbode zal brengen. In een klap zijn we vergeten dat 
achter dit beeld een hele industrie van kruisingen en selecties schuil gaat waarbij enkel op 
twee dingen gelet wordt: een hogere zaadproductie en de juiste samenstelling van de olie. 
En wat met de productie van nectar? Het suikergehalte van de nectar? De samenstelling 
van de nectar en de aantrekkelijkheid voor bijen? Daar lijkt de laatste jaren toch wat aan 
te schorren.

De telers liggen er blijkbaar niet wakker van. Gelukkig rijzen er stemmen om ook de 
nectarproductie mee in de selectie op te nemen. De bestuiving door honingbijen zou 
immers mogelijks een meerwaarde van 10% kunnen betekenen. Dat ondanks koolzaad 
een eenhuizige plant is met tweeslachtige bloemen. Mannelijke en vrouwelijke 
voorplantingsorganen komen dus op een bloem voor. Koolzaad is een kruisbestuivend 
gewas, maar vertoont geen inteelt bij zelfbestuiving. In een gewas treedt spontaan 70 % 
zelfbestuiving op. De actueel aangeboden rassen zijn ofwel lijnen ofwel hybriden.

De eerste stap is het ontwikkelen van ouderlijnen met gewenste eigenschappen. Deze 
ouderlijnen (de moeder en de vader - beiden met tweeslachtige bloemen die zaad kunnen 
voortbrengen) moeten elk zo uniform mogelijk zijn, en tevens moeten de ouderlijnen voor 
een kruising heel verschillend zijn. Uniforme ouderlijnen ontstaan door inteelt en zijn 
bekomen door zelfbestuiving. Zo worden de eigenschappen immers beter ‘vast’ gelegd.

Wanneer we het over hybriderassen hebben, bedoelen we F1-hybriden, die ontstaan na 
het kruisen van twee lijnen. Dit hybridezaad moeten meerwaarde bieden ten opzichte 
van zaadvaste rassen in uniformiteit en opbrengst want ze zijn duurder om te kweken. 
Hybriderassen zijn niet na te telen, tenzij men over beide lijnen beschikt. Hun nakomelingen 
leveren voor de landbouw geen bruikbaar zaad op waardoor het zaad steeds opnieuw 
gekweekt moet worden.

Boeren die hybride zaad van een bepaald ras produceren, werken met van elkaar 

Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel I



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

HWB 185 21

Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel I

gescheiden zaaizaadstroken. De moederlijn wordt in stroken van ongeveer 10 meter breed 
gezaaid en hiertussendoor zaait men smalle stroken van de vaderlijn. Die stroken leveren 
het stuifmeel dat via insecten op de moederplanten komt. Het beteelde oppervlak bestaat 
voor 1/3 uit mannelijke planten, die stuifmeel produceren, en voor 2/3 uit moederplanten 
waarvan het hybride zaad wordt geoogst. Na de bloei wordt de vaderlijn, om vermenging 
met het zaad van die planten bij de (hybride) oogst tegen te gaan, ondergeploegd. Het is 
bekend dat soms de honingopbrengst van deze velden iets lager is doordat de nectar- en 
stuifmeelproductie minder is. Veel koolzaadimkers kunnen dit beamen. Gezien de grote 
variatie aan standplaatsen, lijnen en hybrides en de wisselende weersomstandigheden is 
de oorzaak van de mindere opbrengst echter moeilijk te achterhalen.

Voor maximale bestuiving - de overdracht van stuifmeel van de mannelijke naar de 
vrouwelijke lijn - zijn bijen noodzakelijk. Bijgevolg speelt de aantrekkelijkheid van beide 
lijnen een belangrijke rol. Er wordt gesuggereerd dat de nectaruitscheiding van beide 
lijnen niet te veel mag verschillen om goede bestuiving te verkrijgen. Een enkele studie 
onderzocht de nectaruitscheiding van zowel de moederlijn als de vaderlijn van eenzelfde 
ras. Daaruit bleek dat drie vrouwelijke koolzaadlijnen tussen 16 en 70% minder nectar 
produceren dan hun mannelijke tegenhanger.  Tussen de lijnen zijn dus grote verschillen 
mogelijk.

Uit de geciteerde studie bleek dat de vrouwelijke lijn (Exocet) ongeveer de helft van de 
nectar produceert als haar F1 hybride dochter. Er werd voorheen reeds een link tussen 
de bloemgrootte en de nectaruitscheiding gevonden. Hoe groter de bloem, hoe groter 
de nectarklieren, hoe groter de nectarproductie. Mogelijks vormt dit een verklaring voor 
de bevindingen in deze studie. Voor dit ras heeft men in ieder geval aangetoond dat het 
hybridezaad meer nectar aanmaakt dan haar vrouwelijke dochter.

Er werd ook nog bevonden dat de snelheid waarmee nectar wordt uitgescheiden twee tot 
driemaal hoger ligt tussen de 20 en 30 graden dan onder of boven diezelfde temperaturen. 
Tussen die temperaturen verloopt ook de fotosynthese het best. Hoe meer fotosynthese 
hoe meer nectar er dus wordt geproduceerd. Er dient dan ook genoteerd te worden dat bij 
droogte de fotosynthese nagenoeg stopt en er dus ook geen nectar wordt geproduceerd. 
Iets waar we allen dit jaar mee te maken hebben gehad.

Hoewel hybridezaad voor landbouwdoeleinden duidelijke voordelen biedt lijken op 
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Besmette bij wordt sluikse indringer.

Bron: Universiteit van Illinois, Verenigde Staten. 

Voor u gelezen in EOS Wetenschap door Willy 

Honingbijen die geïnfecteerd zijn met een dodelijk virus ontsnappen bij een “vijandige” 
korf vaker aan de controle.

Bijen die de ingang van hun korf bewaken, laten indringers besmet met een bepaald virus 
makkelijker binnen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Illinois. De onderzoekers 
hadden bijen met een QR-code gelabeld. Zo konden ze het gedrag van 900 exemplaren 
tegelijk volgen. Het virus waarmee de getagde bijen waren, is het Israëlische Acute 
Verlammingsvirus (IAPV), een dodelijke – hier in onze contreien gelukkig niet voorkomende 
– ziekteverwekker. Eerdere studies toonden al aan dat besmette bijen makkelijker hun weg 
verliezen en vaker in andere kolonies terechtkomen. De kans is nog groter bij vliegbijen in 
de commerciële honingteelt, waarbij de kasten dicht bij elkaar staan. De combinatie van 
dit gedrag, zowel van de vliegbijen als van de bewakers, verhoogt in belangrijke mate het 
risico dat het virus zich van een besmette naar een gezonde kolonie verspreidt. 

De onderzoekers analyseerde de geur van de besmette bijen, en ontdekte dat die verschilt 
van de gezonde bijen of exemplaren die aan een andere ziekte lijden. Waarom de bewakers 
bijen van de gezonde kolonies niet agressief reageren op de zieke “indringers” is nog stof 
voor heel wat onderzoek.

Bron: Chabert S, Lemoine T, Fronteau L, Vaissière BE. 2017. Mesurer la sécrétion nectarifère : exemple d’une 

lignée hybride F1 et de son parent mâle stérile chez le colza d’hiver (Brassica napus L.). OCL 24(6): D602.

Groetjes, Olivier

Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel I

het eerste zicht de kweekvelden ervan minder interessant voor de imker. Het kan dus 
aangeraden zijn dergelijke velden te mijden en te kiezen voor een hybrideveld. 

In deel II bekijken we een andere studie die het verschil tussen de verschillende 
hybriderassen en lijnen heeft bestudeerd.
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