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Bijen en virussen

Heel wat subsidiegeld vanuit de EU en Vlaanderen vloeit naar de universiteiten van vooral 
Gent voor de financiering van onderzoek. Wat doet de Universiteit van Gent zoal om onze 
imkers te ondersteunen? Vooreerst hebben we het verhaal rond HoneyBee Valley die met 
de regelmaat van de klok een aantal brochures uitgeeft en andere ondersteuning doet ten 
behoeve van imkers.

Niettemin kwam Professor de Graaf ook naar buiten met een ander onderzoek waar 
imkers hun voordeel kunnen bij halen. Zoals u weet kunt u bij diverse koninginnenkwekers 
in Vlaanderen gratis of voor een minimale kost larfjes gaan afhalen op vaste tijdstippen. 
Met deze larfjes kun je dan zelf aan de slag om ‘volwaardige’ koninginnen te gaan kweken. 
Toch faalde dit overlarfproject. Uit onderzoek bleek immers dat 50% van de opgekweekte 
koninginnen via het overlarfproject niet overleefde. De voornaamste reden was ofwel het 
wisselen van de koningin ofwel het niet geboren worden van de koningin.

Professor de Graaf ging met zijn onderzoeksteam aan de slag bij een geselecteerd aantal 
koninginnenkwekers. Het team ging de eitjes van de teeltmoer testen op virussen. Bleek 
dat amper 21,5% van de geteste larven vrij was van virussen. Een onthutsend cijfer. Er 
werd verder gezocht en De Graaf ging op zoek naar varroatolerante stammen in Zweden 
om daar ook eens te testen hoeveel van de stalen eitjes er onderhevig was aan virussen. 
Nu bleek er weinig verschil met onze inheemse bijen aan de hand van ‘deformed wing 
virus’ – het virus dat zorgt voor misvormde vleugels. Bij het zakbroedvirus en Black Queen 
virus (zwarte koninginnen) was er wel een significante daling van het aantal ‘besmette 
eitjes’. Professor de Graaf is dan ook zeker. Virussen kan je overerven via een besmette 
moer. Je kan het ook omkeren. Virusresistentie is eveneens overerfbaar van moer op haar 
werksterbijen en darren. 

Op die manier werd een programma ontwikkeld voor onze lokale kwekers die virusresistente 
bijen gingen gaan telen gesteund door onderzoek van Gent. Het onderdrukken van de 
virusinfectie van het ei is een manier om los van de varroa al virussen in een vroeg stadium 
te onderdrukken.

Nu wel enkele jaren (start in 2012) verder zijn in de nateelt van virusvrije moeren zien we 
ook een gunstig effect van de virusresistentie. Dit allemaal met tot doel om de virusdruk 
van het volk lager te brengen. Desondanks kan de aanparing met besmette darrensperma 
die sporen van virussen bevat ook zorgen voor een ‘herbesmetting’ van de eitjes. 
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Bijen en virussen

We hebben getracht een 3D-printer model te bestellen, 
maar de kostprijs liep bij meer bestellingen op in plaats 
van te dalen. Het goedkoopste model hadden we rond de 
150 euro voor een vijftal stuks. Een groot verschil met de 
‘houten’ alternatieven die buiten natuurlijk vergankelijk 
zijn. Honeybee Valley zou ook een groepsaankoop aan 
het opzetten zijn, waardoor we even de kat uit de boom 
kijken. In Frankrijk lijkt ons het goedkopere ‘houten’ 
model op de markt. Dit kunnen we bestellen aan 31 euro 
per stuk. We bestellen er alvast een vijftal en eentje kan 
dan ook uitgeleend worden om na te maken door de 

handige harry’s onder ons. De eventuele zijkanten zijn bij een andere organisatie los te 
koop aan 15 euro. We plaatsen de bestelling eind januari. Wie zelf een exemplaar of de 
zijkanten wil bezitten aan bovenstaande kostprijs laat het ons gerust weten, dan bestellen 
we bij. Contacteer hiervoor Geert via smetgeert@gmail.com.

groetjes Geert

Hierdoor heeft Prof. De Graaf een belangrijke les voor de imkers. Snij het darrenbroed weg 
in de volkeren die het minst goed presteren qua varroadruk. Tel dus nu in de winter het 
aantal mijten dat vallen van je volkeren. Als bij een bepaald volk weinig mijten vallen of 
een volk erg sterk door de winter komt, dan moet je daarvan verder kweken en vooral ook 
de darren gaan kweken voor de aanparing met nieuwe koninginnen. Bij volkeren met een 
hoge varroadruk snij je het best de darrenraat weg.

Bovendien zou je teeltmateriaal moeten gaan halen bij lokale kwekers waarvan de 
teeltmoer getest is via universitair onderzoek. Op die manier kan je voor jezelf ‘virusvrije’ 
koninginnen gaan kweken die je dan lokaal met ‘goede’ darren laat aanparen.

Een elfde gebod, aldus Professor De Graaf.
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Werkkalender in 1976

In het vorige Bieken hebben we kennis gemaakt met “de ladder van Fons”. Onlangs is er nog 
iets van Fons opgedoken: zijn “Werkkalender van de Vlaamse Imker 1976”. Dit document is 
44 jaar oud en het zou wel eens leuk kunnen zijn om de raadgevingen van de “Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond” uit dat jaar te vergelijken met de huidige manier van werken. Ieder 
voor zich moet dan maar uitmaken of de imkerij sindsdien verbeterd of veranderd is. 
Vermits we al in de 2de helft van het jaar zijn, begin ik ook met de maand juli 1976.

JULI

Aan de bijenstand: Het is de honingmaand bij uitstek: bloei van de linde, van de 
veldbloemen en van de steenklaver. Voor de meesten is de dracht rond 21 juli beëindigd, 
zodat er verscheidene werkzaamheden voor de imker te wachten staan.
Honingverzorging: De honing wordt geslingerd, gezuiverd, geroerd en geënt voor fijne 
korrel, ingedikt en in bokalen opgeborgen. Gebruik strikt reine honingglazen. Kleef er 
steeds een mooi etiket op. De verbruiker heeft recht op een volwaardig en verzorgd 
product.
Kunstzwermen: Deze periode is het best geschikt voor de uitbreiding van zijn stand 
door het maken van kunstzwermen. Deze periode is ook het best geschikt om de oude 
koninginnen te vervangen.
Wintervoeding: Na het afnemen van de honing zal men de koninginnenroosters en de 
honingzolders verwijderen. Men zal alles zorgvuldig reinigen, uitzwavelen en motvrij 
opbergen. Aangezien voor velen de honingoogst voorbij is zal men het nieuwe bijenjaar 
voorbereiden door een dagelijkse wintervoorraad te verschaffen. De suikerstroop 
mag tamelijk dik zijn: 3 kg kristalsuiker opgelost in 1 lt water. De voorraad toedienen in 
voederbakken of in voederemmers tegen de avond om zoveel het roven te voorkomen.

AUGUSTUS

Aan de bijenstand: Voor hen die naar de heide reizen, heeft de wintervoeding nog niet 
plaats gehad. De heide bloeit van 8 augustus tot 8 september. Nadien komt voor hen 
eventueel het slingeren – mits kolben – en het verstrekken van de wintervoeding. Voor de 
anderen gaat het aanhouden van de wintervoeding door tot verzadiging: ongeveer 15 kg 
kristalsuiker per kolonie. De koningin is nu in volle leg om de geboorte van de winterbijen 
mogelijk te maken. De bijen hebben behoefte aan stuifmeel. Er zijn vele laatbloeiers 
welke een rijk gevulde tafel aan voorraad opleveren. De ruime aanvoer van stuifmeel 



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

HWB 186 5

Werkkalender in 1976

is een hoopvol teken. Vóór het verstrekken van de wintervoeding zal men al de ramen 
nazien: men verwijdert de te oude raten, de slecht opgebouwde en de raten met te veel 
darrencellen. Deze worden naar de was smelter verwezen; de herwonnen was wordt 
gebruikt voor nieuwe wafels of andere doeleinden.

SEPTEMBER

Aan de bijenstand: Door enkelen worden nog late drachtbronnen benuttigd: zee-aster 
en lamsoor. Voor hen komen de werkzaamheden voor de winterzet zeer laat. Indien zij 
nog slingeren zullen zij de voorraad intensief toedienen, zo niet wordt deze voorraad niet 
voldoende verzegeld en blijft hij blootgesteld aan bederf met alle gevolgen voor ziekten.
Voor de meesten is het toedienen van de wintervoorraad beëindigd. De bijen vliegen 
rustig en zamelen overvloedig stuifmeel in. De winterbijen worden in aanhoudend tempo 
geboren; zij maken nog hun oriënteringsvlucht. De zomerbijen sterven dagelijks af.
Opmerkelijk vliegen speurbijen overal rond om alle zoetigheden, zelfs rond de woningen, 
te benaderen. De wespen komen de bijen tergen door in de kasten binnen te dringen. 
Wespen kan men probaat afvangen door een fles tot ¼ gevuld met een vloeibare zoetstof 
in de nabijheid van de hal te plaatsen. De wespen worden door de zoetstof aangetrokken, 
kruipen de fles binnen om er om te komen; de bijen benaderen de fles niet.
Op het einde van de maand kan het reeds kouder worden, zodat de bijen zeldzamer 
uitvliegen. Men zal de kasten goed afdekken met dagbladen, isomo of met andere 
isolerende bedekkingen. De vliegopeningen laat men wijd open; de bijen hebben nood 
aan frisse lucht. Tocht in de kast vermijden; want dan wordt teveel kithars aangezet.

OKTOBER

Nevenarbeid: In de bijenhal wordt het rustig. Men ruimt al het overtollige op om het in 
goede staat te bewaren tegen het volgend seizoen. In de omgeving van de hal zal men 
aanplanting doen van struiken en planten die voor de bijenweide geschikt zijn. Raadpleeg de 
bloeikalender. Daar de temperatuur nog tamelijk zacht kan zijn zullen bepaalde liefhebbers 
zicht toeleggen op het maken van hydromel. Raadpleeg een degelijke handleiding.

NOVEMBER

Aan de bijenstand: Het weder kan nu koud en vochtig zijn. Bij vorst en killig weder trekken 
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Bijensymposium 23 februari 2021

Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente 
Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze 
leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. 
Met goede voorbeelden willen we gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, 
landbouwers, scholen en andere partners komende jaren aanzetten tot zoemrijke 
initiatieven. Daarom organiseren we het Bijensymposium.

BIJzondere groeten, Erik

de bijen zich samen in een wintertros. De koningin en de jonge bijen bevinden zich midden 
in de tros, terwijl de oudere bijen de buitenrand bekleden. Het bewaren van de warmte 
is noodzakelijk. De bijen regelen zelf de inwendige temperatuur. De tros mag om geen 
enkele reden uit elkaar geschud worden. Dit zou fataal worden voor de kolonie. Om het 
overtollige condenswater af te voeren zal men de kasten een lichte helling naar voor 
geven. Het kan langs de vliegopening afvloeien. Bij het verplaatsen van de kasten zal men 
dan ook heel oordeelkundig en omzichtig te werk gaan. Men zal deze slechts verplaatsen 
na verscheidene achtereenvolgende vluchteloze dagen; ze niet vervoeren, doch met 2 
personen voorzichtig dragen zonder te schokken.

DECEMBER

Aan de bijenstand: De bijenteelt verbindt de mens met de natuur. Men zal tenminste 
eens per week toezicht uitoefenen en de dode bijen aan de vliegplank verwijderen. De 
gezondheidstoestand van de kolonie is aan de vliegplank waar te nemen. Bij sneeuwval zal 
men de aanvliegplank reinigen en de sneeuw voor de hal wegruimen of ze met zand, as of 
zaagmeel bestrooien, zodat bij zonnig weder de buiten gelokte bijen niet verkleumen op 
de koude sneeuw.
Nevenarbeid: Zich uitrusten met het nodige imkersmateriaal: kasten, ramen, 
waswafels, draadspoel, beroker, droog gegolfd kartonpapier, ramenheffer, ramentang, 
verstuivingsapparatuur, slinger, honingzeef, bokalen, etiketten, de ontzegel opstelling met 
mes of vork, kapruin, handschoenen, bijenborstel, koninginnenkooitje, afvangkooitje, 
merktoestel, solferwieken, koninginnenrooster, zwermkorf, enzovoort.
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Groetjes, Olivier

Geef je mee een duwtje in de rug?

Wil jij meer weten over hoe we onze bijen een duwtje in de rug kunnen geven? Wil je je 
laten inspireren door praktijkvoorbeelden van experten en ervaringsdeskundigen?  Hou 
dan alvast dinsdag 23 februari 2021 van 9u tot 12u30 vrij voor het Bijensymposium.

Voor wie?

Iedereen die onze bijen een warm hart toedraagt, is meer dan welkom op ons 
Bijensymposium. Met een afwisselend programma mikken we op een breed publiek: van 
beleidsmakers, over leerkrachten tot imkers, van landbouwers, over milieuambtenaren, 
tot natuurbeschermers. Op naar een bijvriendelijke regio, dat doen we allemaal samen.

Concurrentie wilde bijen en honingbijen?

Er is al een aardig potje over gediscussieerd en die discussie zal op het symposium ook niet 
beslecht worden. Een objectieve kijk op de zaak helpt natuurlijk de zaken helder te zien. Ik 
zelf, Olivier Foubert, zal een overzicht van de wetenschappelijke inzichten van de laatste 
jaren brengen en hopelijk een brug tussen imkers en natuurbeschermers kunnen slaan.  
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Massale bijensterft in Drenthe

Bijenhouders in Zuidwest-Drenthe hebben te maken met massale bijensterfte. Twee 
imkers in Elim zijn bijna alle bijen kwijt. Verder zijn er meldingen van bijensterfte in Ruinen, 
Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuw-Balinge. Het is nog gissen naar de oorzaak.

Een van de getroffen imkers is Henk Dekker uit Hollandscheveld. “Ik was bezig met de 
winterbehandeling en toen zag ik dat de kast helemaal leeg was. Er zat bijna geen bij meer 
in. Ook geen dode. Het lijkt erop dat dit de ‘verdwijnziekte’ is. Planten nemen gif op en dat 
komt in de nectar. De bijen eten dat en dat komt ook in de hersenen. Ze kunnen de weg 
naar de kast niet meer terugvinden.”

In een van de kasten zitten nog een paar bijen: de koningin met wat werksters. “De koningin 
is iets langer en ook iets goudgeler. Daaromheen zitten allemaal werksters die de koningin 
gezond moeten houden. Alles is dood. Ik had 40 tot 50 duizend bijen en die zijn allemaal 
weg”, aldus Dekker.

Is wintervoer de oorzaak?
Bé Kikkert zit minder dan een kilometer verderop en ook hij is hard getroffen. “Dit is 
ongekend voor mij, 41 van de 50 bijenvolken zijn weg. In mijn hele bijenloopbaan is dat 
nog nooit gebeurd. Kijk, het voer zit er nog mooi in. Ik heb het vermoeden dat het aan 
het wintervoer ligt. Vorig jaar zijn ze ingewinterd op eigen honing en toen was er geen bij 
verdwenen. Dit jaar zijn ze ingewinterd op suikerwater en zijn ze allemaal weg.” Het aantal 
bijen per volk kan in de zomer wel oplopen tot 20.000.

Of is het misschien toch die mysterieuze verdwijnziekte? “Wie zal het zeggen.” Kikkert 
heeft drie monsters opgestuurd naar de Universiteit Wageningen: dode bijen, een stuk 
honingraat en het suikerwater. Hij hoopt in januari antwoord te krijgen wat nu de oorzaak 
is.

Kostbare zaak
Financieel is het ook een aderlating. “Alleen al de aanschaf van nieuwe bijenvolken gaat 
me 6.000 euro kosten. De volken werden ook gebruikt bij het bestuiven van blauwe bessen 
en koolzaadvelden in de omgeving, dus die inkomsten mis ik ook. En verder heb ik nu geen 
verkoop van honing”, vertelt Kikkert.

Naast het feit dat het geld kost, is het vooral heel verdrietig. “Er zitten verschrikkelijk veel 
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uren in de bijen en dan is het mooi als er nog een beetje terugkomt.” Dan krijgt Kikkert het 
te zwaar en barst in snikken uit. Heeft hij er nog wel plezier in om bijenhouder te zijn? “Ja, 
ik denk wel dat ik weer bijen koop.”

Bron: rtvdrenthe.nl, zaterdag 26/12/2020, geschreven door Petra Wijnsema

Groetjes, Olivier

Waskaarsen en zalfjes maken

Indien u interesse heeft in het gieten van waskaarsen of het maken van zalfjes kan u 
inspiratie halen uit deze WIB-video.  Met Geert’s deskundige uitleg is succes gegarandeerd.

Link: https://youtu.be/dLzzagiCEKI

Groetjes, het bestuur.
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Bijenweide bij de noorderburen

2020 begon veelbelovend met veel goed weer, gelukkig maar want daardoor konden we 
niet alleen op reis met de bijen, maar bovendien konden we vooral veel buiten tijdens 
de eerste lock-down. Daardoor bleef de moraal hoog en met het vooruitzicht op een 
zomervakantie met zachtere covid-maatregelen. De plannen om te fietsen in Italië werden 
geschrapt en vervangen door een fietsreis bij onze noorderburen.

Voordelen: in juli waren de covid-beperkingen bijna onbestaande in Nederland en in geval 
van problemen waren we met de trein maximum twee uur van huis. We creëerden een 
rondreis van ongeveer 1600km via de LF-fietsroutes die de landsgrenzen van Nederland 
benaderen met vertrek- en eindpunt Eksaarde.

De eerste rit tot in Turnhout verliep een beetje in mineur met veel regen , op het eerste 
uur na, want anders waren we niet vertrokken. ‘s Anderendaags pikten we via het Bels 
Lijntje de LF-route op in Baarle-Hertog nadat we Baarle-Nassau al een paar keren de grens 
passeerden. Deze rit was reeds een waar genot voor het oog van een imker met veel 
prachtige bijenweide langs de kant en bovendien een prachtig infopaneel over bijenweide 
in het voormalig station van Weelde, pal op de grens. Het paneel beschrijft de realisatie 
van bijenknooppunten vanaf Turnhout tot in Tilburg genoemd “Bels Lijntje zzzoemt”.

Wat nadien nog volgde kon ik me in mijn stoutste dromen niet voorstellen, wat een 
natuurpracht, en wat een aandacht voor de bijen!!! Jaloezie is niet een van mijn 
karaktertrekken, maar met wat we de volgende 15 dagen te zien kregen, zou ik warempel 
toch dicht in de buurt komen. Dichter bijeen dan de fietsknooppunten passeerden we 
bijenweides van Brabant over Limburg, langs Gelderland, Overijssel en Drenthe tot in het 
topje van Groningen.

Een aaneensluiting van bloemenweides in natuurparken en privetuinen over 
landbouwgebieden met prachtige brede bloemenstroken. Daarna volgde de Noordzeekust 
met de uitgestrekte duinengebieden en polderlandschappen waar de “verloren hoeken” 
vol stonden met phacelia en bladramenas. Nu had ik wel al veel gelezen dat de aandacht 
voor biodiversiteit en bijen in het algemeen veel meer aandacht krijgt in Nederland, maar 
het zicht van de werkelijkheid was buiten verwachting mooi en veelzijdig. Het zal je dan 
ook niet verwonderen dat we menig imkerhuisje en bijenstandje gepasseerd zijn, het ene 
al mooier uitgebeeld als het andere.
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Groetjes, Guido

Een privé bijentuinen - Foto Guido Van De Putte Een privé bijentuinen - Foto Guido Van De Putte

Aangezien we steeds bij particulieren logeerden, via “vriendenopdefiets” maakten we 
de gastvrije gastheren en dames telkens blij met een streekproduct dat we “en passant” 
kochten aan een van de vele mooi aangeklede standjes langs de straatkant. Toch vonden we 
bij onze 16 logementen geen imkers terug. We bezochten wel een paar privé-bijentuinen, 
o.a. een heel mooie in de buurt van het natuurpark “De Maasduinen”.

Nu zien we bij ons in Vlaanderen ook wel veel verbetering tegenover 10 jaar geleden, 
maar vooral in landbouwgebied is het toch bijzonder mager, zelfs triest te noemen i.v.m.  
Nederland. Ik ben me er wel van bewust dat we als imker zelf de handen uit de mouwen 
moeten steken om een en ander op gang te krijgen, en om de daad bij het woord te voegen 
heb ik samen met Tuinarchitect Olivier mijn eigen tuin omgevormd tot een bijentuin. Ben 
zeer benieuwd wat dit in 2021 zal geven.

Rest me nog aan alle leden van de WIB en hun familie het beste te wensen voor 2021, een 
hopelijk normaler gezinsleven en een honingzolder vol lekkere en gezonde honing.
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Bijenweide bij de noorderburen

Prachtige bijenweide - Foto Guido Van De Putte

Prachtige bijenweide - Foto Guido Van De Putte

Prachtige bijenweide - Foto Guido Van De Putte

Infopaneel bijenweide - Foto Guido Van De Putte
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Tsjechië het land van honing, bloemen en bijen

Uitgebloeid veld zonnebloemen in de wijnstreek - Foto Olivier Foubert

Een schraler grasland of gazon met vol met duifkruid en knoopkruid - Foto Olivier Foubert

Tussen de twee Coronagolven in was er dit jaar toch onverwachts ruimte voor een roadtrip 
naar Tsjechië. Na het jaarlijkse bezoek aan de schoonouders vertrokken we richting 
Moravië en bezochten we verschillende wijngaarden, waar de streek zo voor gekend staat. 
Ik offerde me op als bob en lastte onderweg regelmatig tussenstops in die ook voor een 
bob interessant zijn: natuur & bijen. De afwisseling van de donkergroene wijngaarden 
met de groengele velden zonnebloem sierden onze wegen. In tegenstelling van wat je zou 
verwachten kwamen we dit maal geen imkers tegen. Dit werd ruimschoots gecompenseerd 
door de prachtige stukken natuur die we bezochten. 
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Tsjechië het land van honing, bloemen en bijen

Steppebeplanting met o.a. salie - Foto Olivier Foubert Oranje zandbij - Foto Olivier Foubert

Behalve de soortenrijke grasbermen zal ik me vooral een restant van de Euraziatische 
steppe nog lang herinneren. Wat een bloemen -en soortenrijkdom! Nooit eerder zag ik 
zo een weelde aan (steeklustige) insecten. Binnen de paar minuten herkende ik meteen 
een 20-tal verschillende soorten wilde bijen waarvan vooral de bij ons uitgestorven oranje 
zandbij me nog lang zal bijblijven. Een soort die uitsluitend op duifkruidachtigen vliegt. Na 
een half uurtje allerlei insectenbeten verzameld te hebben in een temperatuur van bijna 
40 °C hield ik het echter voor bekeken. Ik hoop in de toekomst zowel de planten als de bijen 
daar nog beter te bestuderen.

Mooi witgrijze steppebeplanting met dominantie van een type schermbloemige  - Foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier
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Honingbijen gebruiken stront tegen hoornaars 

In Vietnam gebruiken Aziatische honingbijen uitwerpselen om aanvallen van agressieve 
reuzenhoornaars af te weren. Met de ontdekking zouden ook bijen in andere landen tegen 
invasieve wespensoorten beschermd kunnen worden.

In Oost-Azië hebben honingbijen voortdurend te maken met aanvallen van een formidabele 
vijand: reuzenhoornaars. Deze roofwespen stortten zich meestal op afzonderlijke bijen 
maar voeren ook groepsaanvallen op hele bijenkorven uit. Daarbij onthoofden de grote en 
agressieve wespen elke bij die ze tegenkomen, veroveren de bijenkorf en doen zich dan te 
goed aan de larven van de bijen.

Om zich tegen de hoornaars te beschermen hebben Aziatische honingbijen gedurende 
hun evolutie vindingrijke tactieken ontwikkeld, zoals het omringen van de aanvallers met 
warme ‘bijenballen’, zodat ze van oververhitting sterven.

Maar tijdens een nieuw onderzoek in Vietnam hebben wetenschappers een nog 
merkwaardiger bijentruc ontdekt: de insecten smeren de ingang van hun korf in met 
dierenmest.

Niet alleen schrikken deze ‘fecale vlekken’ de reuzenhoornaars af, het is ook het eerste 
duidelijke voorbeeld van het gebruik van werktuigen bij honingbijen, aldus Heather 
Mattila, entomologe aan het Wellesley College in Massachusetts en een van de auteurs 
van de nieuwe studie, die begin deze week in het tijdschrift PLOS ONE is verschenen.

Vóór het verschijnen van deze studie was nog niet onderzocht waarom sommige bijenkorven 
in Vietnam en elders in Zuidoost-Azië zwarte vlekken rond hun ingang vertoonden. Maar 
Mattila en haar collega’s ontdekten dat het donkere materiaal uit mest van diersoorten als 
kippen en koeien bestond. Ook konden ze aantonen dat de uitwerpselen de soort Vespa 
soror afschrikken, een ondersoort van de Aziatische reuzenhoornaar.

Het belang van de nieuwe studie wordt nog groter als we bedenken dat Vespa soror de 
nauwste verwant is van de eigenlijke Aziatische reuzenhoornaar, Vespa mandarinia, die 
ook wel wordt aangeduid als de ‘moordhoornaar’. Deze agressieve roofwesp werd niet 
lang geleden voor het eerst in het Pacifische Noordwesten van de VS aangetroffen, wat tot 
grote ophef heeft geleid.
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Bron: Overgenomen en bewerkt, www.nationalgeographic.nl, Douglas Main, 11 Dec. 2020 15:11 CET

Groetjes, Het bestuur

Honingbijen gebruiken stront tegen hoornaars 

Inzicht in de wijze waarop de Vietnamese bijen aanvallen van reuzenhoornaars afslaan, 
zou volgens Mattila weleens kunnen helpen bij het beschermen van honingbijen in andere 
delen van de wereld.

Mattila en haar collega’s wijdden honderden uren aan het observeren van bijen in 
een Vietnamees apiarium en ontdekten daarbij dat de honingbijen na aanvallen van 
reuzenhoornaars mest gingen gebruiken bij het bouwen van de ingang van hun korven. 
Het team analyseerde vervolgens opnamen van driehonderd aanvallen van hoornaars en 
kwam tot de conclusie dat de roofwespen veel minder vaak bleven rondhangen bij de 
ingang van een bijenkorf of een invasie op touw zetten als die ingang met uitwerpselen 
was besmeurd.

De onderzoekers ontdekten ook dat als ze in de buurt van de ingang van een bijenkorf een 
stuk papier neerlegden dat was doordrenkt met vloeistoffen van dode hoornaars, de bijen 
ook dat stuk papier met mest besmeurden.

Onduidelijk is nog waarom de mest de hoornaars afschrikt. Het lijkt erop dat de insecten 
niet tegen de geur kunnen, maar het is ook mogelijk dat ze een korf die met mest is 
besmeurd niet met hun kaken willen ‘openkauwen’, iets wat de wespen volgens Mattila 
doen om hun aanval eenvoudiger te laten verlopen.

De uitwerpselen kunnen ook werken als een vorm van geurcamouflage. “Normaliter 
ruiken bijenkorven naar honing en zoetigheid,” wat de hoornaars aanlokt en de weg wijst, 
zegt Lars Chittka, die onderzoek doet naar de zintuiglijke waarneming en het gedrag van 
bijen aan de Queen Mary University of London. “Het is mogelijk dat de uitwerpselen een 
onaangename stank afgeven en die zoete geur maskeren.”
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Nu het moment voor een winterbehandeling is aangebroken is het ook de moment om 
twee belangrijke zaken nogmaals in de schijnwerpers te zetten. Onderstaande foto geeft 
percentagegewijs aan waar de meeste varroa’s  zich op het bijenlijf vasthechten: tussen de 
achterlijfringen aan de zijkant van de buikzijde. Eigenlijk mag dat niet verwonderen nu een 
recente studie heeft aangetoond dat varroa zich voornamelijk met vetlichaam en niet met 
hemolymfe voedt. 

We weten ook dat oxaalzuur vernevelen een contactbestrijding is. Wanneer de mijten in 
contact komen met de oxaalzuurkristallen worden hun poten als het ware verbrand en 
vallen ze naar beneden. Maar als de varroa’s zich lekker diep tussen de achterlijfringen 
verstoppen is er van contact weinig sprake. Daarom is het ook aangeraden om een 
suikeroxaalzuuroplossing te geven zodat het oxaalzuur via het bijenlichaam bij de varroa 
terechtkomt. 

Deze grafiek geeft aan dat wanneer de 
bijen zich beginnen voorbereiden voor de 
winter de mijtengroei explosief toeneemt. 
Niet toevallig het moment wanneer 
de vetrijke winterbijen volop geboren 
worden. Ook op dit moment kan een 
behandeling dus zeer interessant zijn.

Groetjes, Olivier

Een efficiënte varroabestrijding

Bron: Ramsey, S., Gulbronson, C., Mowery, J., Ochoa, R., VanEngelsdorp, D., & Bauchan, G. (2018). A Multi-

Microscopy Approach to Discover the Feeding Site and Host Tissue Consumed by Varroa destructor on Host 

Honey Bees. Microscopy and Microanalysis, 24(S1), 1258-1259. doi:10.1017/S1431927618006773
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Eerste ervaring biotechnisch varroabestrijding

Ik ben imker geworden uit passie voor de natuur en bewondering voor het bijenvolk, niet 
om varroa te bestrijden. Het is helaas een noodzakelijk kwaad. In het begin besefte ik 
onvoldoende wat voor een impact varroa zou hebben op de manier van imkeren en de 
vitaliteit van een volk. Enkele jaren later kan ik alvast meedelen, niet in het minst aan de 
lading verse imkers die klaar staan om er aan te beginnen, dat varroa een impact heeft op 
alles wat je doet.

Voorheen behandelde ik volgens het advies van het FAVV: 
1. Isolatie van de koningin (d.m.v. een kooi of een koninginnenrooster) veroorzaakt 

een broedloze periode waarin alle volwassen bijen kunnen behandeld worden. 
Ideaal wordt hiermee gestart rond 21 juni. Begin in ieder geval vóór 15 juli.

2. Verwijdering van het broed, die bij sterke kolonies kan toegepast worden vanaf 
de lente. Hierbij worden alle kaders met gesloten broed bij voorkeur verwijderd 
of in een nieuwe kast geplaatst. In het gesloten broed zijn de varroamijten 
onbereikbaar voor de medicamenteuze behandelingen. Idealiter wordt hiermee 
begin juli gestart. Begin alleszins vóór 15 augustus.

De isolatie van de koningin ging me wat ver waardoor de verwijdering van het broed de 
voorkeur genoot, gevolgd door een mierenzuurbehandeling via de sponsdoekmethode. 
Snel en gemakkelijk, maar helaas niet altijd even betrouwbaar kwam ik later te weten. Bij 
wijze van test werd ook soms oxaalzuur gesublimeerd.

Jaar na jaar merkte ik weinig tot soms nagenoeg geen varroaval op. Ook niet bij een 
aantal controlevolken die niet broedvrij werden gemaakt. Werd de behandeling te 
vroeg of verkeerd uitgevoerd of was de varroadruk reeds laag? Het was gissen. Bij wijze 
van controle voerde ik in september of zelfs oktober nog een stootbehandeling met 
mierenzuur uit. Tegenwoordig is dat perfect mogelijk op een late nazomerdag. Steevast lag 
de varroaplank vol. In de winter volgde tijdens de theoretische broedvrije periode nog een 
oxaalzuursublimatie waarbij meer dan eens nogmaals veel varroa naar beneden tuimelde. 
Elke keer opnieuw stelde ik mezelf de vraag of die zomerbehandeling wel nut had.

Des te meer omdat er toch wat bij komt kijken: broed weghalen = vaak ook stuifmeel 
wegnemen en als je jaar na jaar vaststelt dat je een stuifmeeltekort hebt doe je dat liever 
niet. Chemisch behandelen = alle nectar en honing moet van de kast gehaald worden. 
Doe dat maar eens als je liever wenst in te winteren op eigen voorraad. Waarom vraag 
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Eerste ervaring biotechnisch varroabestrijding

Groetjes, Olivier

je misschien af? Wel, als die voorraad niet op is (wat vaak voorkwam) wordt die mee 
geslingerd met de eerste voorjaarshoning. Wanneer je op een gegeven moment met 20 
volken zit die er allemaal net een beetje anders voorstaan is dat onbegonnen werk. 

Toen ik vernam dat varroabestrijding perfect mogelijk zou zijn met de roofmijt kocht ik snel 
een aantal compostbakken aan. Door tijdsgebrek werd het compostbaksysteem echter nog 
niet opgebouwd en gelukkig maar denk ik dan nu blijkt dat de eerste resultaten helemaal 
niet voldoen aan de geschetste verwachtingen. 

De goesting om weer dezelfde arbeidsintensieve bestrijdingsmethode toe te passen was 
echter ver zoek. Daarom besloot ik voor het eerst biotechnisch te bestrijden. Hiervoor 
deed ik inspiratie op bij de methode van Marc Misotten. Omdat 95% van mijn materiaal 
uit simplex bestaat kon ik de methode niet letterlijk overnemen. Het principe is echter 
eenvoudig: door meerdere malen een raam met larfjes in een broedvrij volk te hangen en 
het na sluiting van de broedcellen weg te nemen vang je de varroa weg.

De opstelling van al mijn volken is als volgt: half hoogsel, koninginnenrooster met 
darrenuitlaat, broedbak, koninginnenrooster en tenslotte nog een half hoogsel als 
honingzolder. Na de zomerdracht bleef de honingzolder staan en werden de middelste 3 
ramen vervangen door lege, ooit bebroede, ramen uit de stuifmeelzolder onderaan. De 
koningin verhuisde op deze drie ramen en werd dus langs weerszijden opgesloten door 
honingramen. Na 10 dagen werden de gesloten ramen weg genomen. Dit gedurende 30 
dagen. Soms duurde het wel even vooraleer de koningin begon te leggen waardoor niet al 
de raampjes gesloten waren. 10 dagen later konden deze alsnog worden verwijderd. Dit 
principe werkt zeer snel: enkel de dekplaat moet er af en je hebt de koningin in no-time 
gevonden.

Bij wijze van test werd in december dan toch oxaalzuur gesublimeerd: helaas niet het 
verwachte resultaat maar ook niet meer dan de voorbije jaren. Misschien biedt een 
combinatie van varroatolerante bijen met een biotechnische bestrijding wel afdoend 
resultaat. Of doet herbesmetting me steeds de das om? In ieder geval zijn tot op heden 
alle volken nog in leven en beschikken ze over ruim voldoende voer. Met uitzondering van 
twee volken zijn ze de andere tien eerder klein (4-tal straatjes).
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In deel I werd het onderscheid tussen lijnen en hybriden uitgelegd waarbij voorzichtig 
werd geconcludeerd dat hybriderassen ten opzichte van hun ouderlijnen meer nectar 
produceren en dus van grotere betekenis kunnen zijn voor de honingoogst. In deel 
II wordt nagegaan of andere studies dit kunnen bevestigen en of er ook een verschil is 
tussen de verschillende hybriderassen en lijnen onderling. Hiervoor werden twee studies 
geraadpleegd (zie bronnen).

Steeds meer onderzoek toont aan dat de nectarsamenstelling een grote impact heeft op 
de aantrekkelijkheid van de bloem en bloemvastheid van de bij. De studies die de gevolgen 
daarvan op bijenbezoek en bijgevolg zaadzetting onderzoeken bij landbouwgewassen zijn 
echter zeer schaars. Daarom publiceerde Michele Bertazziniand en Giuseppe Forlani in 
2016 een eerste studie die niet alleen de nectarsamenstelling van 44 variëteiten koolzaad 
onderzocht, maar ook het aminozuurgehalte en de samenstelling van het floëemsap. Allen 
aspecten die een rol spelen in het selecteren van rassen of lijnen die meer bijen aantrekken 
en dus een verhoogde bestuiving en zaadzetting tot gevolg kunnen hebben.

Op proefvelden werden 44 commerciële winterkoolzaad (Brassica napus var. oleifera) 
variëteiten op een plot van 2x2m ingezaaid. 16 ervan waren (inteelt) lijnen en 28 waren 
hybriderassen. De nectar werd tijdens de 63 à 65 fenologische stage van de bloemvorming 
verzameld. Dit komt overeen met het moment waarbij 50% van de bloemen op de 
hoofdtros open staan en oude bloemblaadjes beginnen af te vallen. Per plant werd op 4 
verschillende dagen telkens 1 verse bloem tussen 13.30u en 17.30u geoogst om te testen 
op suikersamenstelling, suikergehalte en de aminozuur samenstelling.

Enkele bevindingen van de studies op een rijtje.

1. Nectar is het resultaat van afgescheiden floëemsap uit de nectariën. De nectariën 
zetten met andere woorden floëemsap om in nectar. De onderzoekers stelden vast dat 
het floëemsap niet alleen veel consistenter bleek te zijn maar ook tot 100 keer meer 
aminozuren bevatte dan nectar, wat suggereert dat de grote variatie die men in nectar 
aantreft is terug te brengen naar het metabolisme van de nectariën dat overigens per 
koolzaadvariëteit anders is. Omdat de productie van nectar veel energie vraagt mag het 
niet verwonderen dat na bestuiving nectar terug door de nectariën wordt opgenomen.

Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel II
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Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel II

2. Eerder onderzoek wees uit dat onder invloed van co-evolutie planten die insect 
afhankelijk zijn voor hun bestuiving meer Proline aminozuur in hun nectar aanmaken 
om insecten te lokken. Insecten zouden dit aminozuur ook kunnen proeven. Niet 
alleen de suikersamenstelling heeft dus een impact op het bijenbezoek maar ook de 
aminozuursamenstelling. Uit de data van deze studie is echter gebleken dat het gehalte 
proline eerder laag was in alle geteste variëteiten, zelfs lager dan de niveau’s in vele andere 
planten en lager dan de voorkeur voor honingbijen bij proefopstellingen. De auteurs 
veronderstellen dat in het geval van koolzaad de honingbijen de nodige aminozuren in het 
stuifmeel weten te vinden.

3. Uit dit onderzoek bleek dat lijnen tot 50% meer nectar produceren dan hybridenrassen. 
In absolute suikerconcentratie bleken grote verschillen aanwezig maar de verhouding 
glucosue, fructose en sucrose in de verschillende variëteiten daarentegen verschilde 
weinig: glucose 48-62%, fructose 33-48% en sucrose 2-13%. Brengt men echter de suikers 
in relatie tot de absolute suikerconcentratie, dan kon men berekenen dat de energie-
efficiënte van 0.03 joule tot 1.50 joule (=50x!) varieerde. 

4. Pierre et al. onderzochten in 1999 de variatie in nectarafscheiding voor 71 koolzaad 
variëteiten. Zij stelden vast dat dubbel nul variëteiten (=soorten met zeer laag erucazuur-
en glucosinolaatgehalte) vaak meer nectar produceren dan bijvoorbeeld lijnen of rassen 
met hoog erucazuur en glucosinolaatgehalte. Verder bleek ook dat de mannelijke steriele 
‘labo’ variant van een bepaalde lijn de helft tot 2/3de minder nectar uitscheidde dan zijn 
mannelijke fertiele tegenhanger. Dit vraagt om wat extra duiding. Aangezien koolzaad 
tweeslachtige bloemen heeft werd in het labo mannelijke steriele versie ontwikkeld die 
geen stuifmeel produceert en zichzelf dus niet kan bestuiven. Dit betekent dat er van de 
mannelijke lijn zowel een fertiele als steriele variëteit bestaat. Er zijn twee lijnen nodig om 
hybridezaad te maken: een mannelijk steriele ‘labo’lijn en een andere vrouwelijke fertiele 
lijn. 

Toegegeven, het artikel over koolzaad is een behoorlijk complex verhaal geworden en 
voor velen (waaronder ook mezelf) zal het altijd een beetje Chinees blijven. Hopelijk 
heb ik wel kunnen aantonen dat ondanks de tegenspraak in de verschillende studies er 
tussen de honderden lijnen en rassen grote verschillen zijn. Niet in zijn minst in absolute 
nectarafscheiding, wat voor de honingoogst toch fundamenteel is. Van één ding zijn we 
wel zeker: door de consequente suikersamenstelling zal koolzaad altijd snel kristaliseren. 



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

22 HWB 186

Bronnen: Bertazzini Mand Forlani G(2016) Intraspecific Variability of Floral Nectar Volume and Composition in 

Rapeseed (Brassica napus L.var.oleifera). Front. PlantSci.7:288. doi: 10.3389/fpls.2016.00288

Pierre,J.,Mesquida,J.,Marilleau,R.,Pham-Delègue,M.H.,andRenard,M. (1999).Nectar secretion in winter oilseed 

rape, Brassican apus - quantitative and qualitative variability among 71 genotypes. PlantBreed. 118,471–476.doi:

10.1046/j.1439-0523.1999.00421.x

Groetjes, Olivier

Wat studies ons niet moeten leren is de impact van de weersomstandigheden op de te 
slingeren kilo’s honing. In mijn korte ervaring met het reizen naar het koolzaad heb ik alvast 
het volgende geleerd:

• ga niet te vroeg want de bijen zouden wel bloemvast kunnen worden op 
bijvoorbeeld paardenbloem. 

• Koude nachten zijn nefast, zelfs voor een vitaal volk. Isoleren is cruciaal.
• Droogte doet geen goed aan de nectarafscheiding. Koolzaad verdraagt veel en zal 

het watertekort niet snel laten merken. Ogenschijnlijk ziet er alles prima uit maar 
veel nectar wordt er niet gehaald.

• Als je in de nabijheid van een veld het koolzaad kan rieken is het prijs. Prijs in 
haaldrift en agressiviteit.

• De voorbereiding van een reis naar het koolzaad begint in het najaar. Op dat 
moment moet je jouw volken al klaarstomen.

Nectarafscheiding koolzaad onder de loep - deel II
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