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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 oktober, november, december 2021

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Vanaf 12 oktober
19.30 tot 21.30

Cursus drachtplanten
CC - Kerkplein, zaal D 

Lokeren

23 oktober Dag van de composteerders
Industriepark West 60

9100 Sint-Niklaas

11 november
10.00 tot 14.00u

Jaarmarkt Belsele
Belseledorp
9111 Belsele

1 december Dag van de korte keten
Grote markt 
Sint-Niklaas

18 november
20.00 tot 22.00u

Voordracht over kastkaarten, 
2de statutaire vergadering en 

betaling lidgelden 2022
Huize Steenstraete

December Ambrosius Nader te bepalen
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Bijenspreuken

Honingbijen in je hoofd hebben.
Geplaagd worden dor een hinderlijk gezoem in je hoofd, een idee-fixe hebben, zitten 

piekeren over iets.

Een vreemde bij in de korf.
 Een onbekend gezicht in het gezelschap of vriendenkring.

Honing aan het zwaard
 Huichelen.

Hoe meer werk, hoe meer honing
 Hoe harden je werkt hoe groter de beloning of arbeidsvreugde.

Bron: Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen”  van P. Adriaensen



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

HWB 189 5

Woordje van de voorzitter

Het bijenseizoen 2020-2021 zit erop en we zijn met goede moed gestart aan 2021-2022.
Het afgelopen seizoen was geen succes voor de meeste imkers, sterker nog, het viel ronduit 
tegen, zeker wat de honingoogst betreft. Toch mogen we ons niet blindstaren op het 
seizoen 2019-2020 want dat was er een om lang te herinneren en dus geen referentie voor 
alle volgende. Dit voorjaar viel tegen door koude en nattigheid tot in juni en bijgevolg was 
de lenteoogst maar mager. De zomer was al niet beter want tot half juli hadden we al de 
meeste regenval sinds de opvolging van het weer in Ukkel. Daardoor hadden de meesten 
onder ons ook geen zomeroogst. Daarenboven was ook de koninginnekweek geen succes 
omdat er weinig ideale bevruchtingsdagen waren. We hebben reeds her en der gehoord 
van darrenbroedige jonge koninginnen. Hopelijk blijft dit toch beperkt maar we moeten 
de situatie toch goed in de gaten houden. Desnoods kunnen we nog volken samenvoegen 
nadat de darrenbroedige Q verwijderd is. De wintervoeding moet al volledig toegediend 
zijn en in geval van nood, door onopvallende roverij, kunnen er volken zijn die te weinig 
hebben en dan kunnen we die redden door suikerdeeg bovenop te leggen.

We houden ook de varroabesmetting nauw in de gaten en wie dat wat verwaarloosd heeft 
kan nu al vaststellen dat er kasten leeglopen. Die kasten worden dan meestal nog geroofd 
ook terwijl we denken dat er juist veel activiteit is in dat volk. Helaas zien we dan 2 weken 
later niets meer. Wie in de loop van het jaar weinig maatregelen nam (broedbeperking of 
arrest) kan nog nog snel een stevige behandeling met mierenzuur toepassen. Hierdoor 
worden ook de mijten in het broed geraakt, maar geeft zeker schade aan jonge bijen. 
Tegen herbesmetting kan Polyvar Yellow gebruikt worden. We plaatsen die strips voor 
het vlieggat zodat de bijen absoluut door de gaatjes naar binnen of buiten moeten en 
daardoor in contact komen met de werkzame stof. In begin hopen de bijen zich wat op 
voor de strips en is er wat verlies aan stuifmeel, maar na een paar dagen kennen ze de truc 
om vlot binnen te komen.

De cursus beginnend imker is ondertussen afgerond en daarover zal Geert verder berichten. 
Alle cursisten zijn ook kunnen starten met een jong volk met een Q van goede afkomst. 
We wensen al deze starters een succesvolle verderzetting van deze boeiende hobby en laat 
jullie vooral niet ontgoochelen door een tegenvaller. De WIB staat altijd klaar om jullie in
de mate van het mogelijke te helpen met allerlei. Op 7 oktober hebben we de kans om 
tijdens de voordracht in SYNTRA enkele nieuwe ideeën op te doen ivm varroaresistentie 
en virusresistentie. Allen daarheen !!!
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Woordje van de voorzitter

Besef echter wel dat de overleving van een bijenvolk niet enkel afhangt van goede zorgen 
maar nog veel meer van een goede bijenweide!! Het moment is nu daar om er iets aan 
te doen door vermeerdering van vaste planten en uitplanten van gestekte struiken en 
de aankoop van interessante bomen. Ook bermen van geruimde grachten kunnen je 
gelegenheid geven om zaden van streekeigen planten te verspreiden. Ik denk dan aan 
paardebloem voor het voorjaar en honingklaver voor de zomer. Je ziet dus dat imkeren 
meer is dan bijenhouden en honingslingeren.  

Veel succes aan alle starters.

Een tijdje geleden werd ik aangesproken door de dienst ‘Economie’ van Beveren over het 
volgende (en ik citeer): “In het kader van het principe #kooplokaal wenst de gemeente 
Beveren lokale (streek)producten en producenten bekend te maken bij de Beverse 
bevolking en bij uitbreiding de ruimere regio. Dit door de organisatie van een rondreizende 
streekmarkt, de ‘Beverse Streekmarkt’. Wij bieden u graag de mogelijkheid om gratis 
uw streekproduct(en) in de kijker te plaatsen. Deelname aan dit initiatief is uitsluitend 
voorzien voor producenten en handelaars uit de regio Beveren met de verkoop van 
lokale producten. Ook lokale kunstenaars en beoefenaars van oude ambachten kunnen 
deelnemen. De streekmarkt zal – van zodra de coronamaatregelen het toelaten - worden 
georganiseerd op wisselende locaties, verspreid over de ganse gemeente, met aandacht 
voor de  deelgemeenten.”

Deze streekmarkten werden georganiseerd op volgende locaties:
• Zaterdag 31/7 | Pastoor Verwilghenplein | Haasdonk
• Zaterdag 21/8 | Kerkplein | Vrasene
• Zaterdag 18/9 | Marktplein | Kieldrecht

Dit telkens op zaterdagnamiddag van 13 uur tot 18 uur. Opstelling mag gebeuren tussen 
11.30 uur en 13 uur. Deelname aan de markt is gratis. De inrichting van de markt wordt 
voorzien door de gemeente. Iedere standhouder zal kunnen beschikken over een 
gereserveerde verkoopstand (witte plooitent 3 x 3 meter met zijwanden, inclusief 2 tafels). 

Groetjes, Guido

Verslag Beverse Streekmarkten 2021
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Verslag Beverse Streekmarkten 2021

BIJzondere groeten, Erik

Het voorzien van een eigen verkoopruimte is dus niet nodig. Tijdens de streekmarkt zal 
een publiek horecaterras worden geplaatst, waar de bezoeker een drankje of hapje kan 
consumeren. De gemeente zal zorgen voor de promotie van de streekmarkt.

Deze kans mochten we als WIB niet laten passeren om onze bond extra in de kijker te 
zetten en om onze eigen streekhoning nog eens te promoten voor eigen volk. Dank zij het 
mooie weer zorgde dit voor een heel gezellige bedoening waarbij het talrijk opgekomen 
publiek zorgde voor een uitgelaten sfeer – al hebben de aanwezige lokale bierproducenten 
hun steentje/glas hiertoe zeker bijgedragen. De bezoekers konden zich vergapen een de 
bijen-kijkkast (met levende bijen natuurlijk) en kregen uitleg over het hoe en waarom van 
een bijenkast zelf. Daarnaast kon men honing, propolis- siroop, -tinctuur en – snoepjes 
aankopen.

Kortom, dit waren plezante en aangename middagen die veel te vlug voorbij waren. De 
vraag werd dan ook gesteld om dit initiatief volgend jaar te hernemen en ik kan iedereen 
aanraden deze streekmarkten nu al in zijn agenda te zetten.

De stand - Foto Erik WuytackDe stand - Foto Erik Wuytack
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Pileostegia viburnoides - Foto Olivier Foubert Heptacodium miconioides - Foto Olivier Foubert

Najaarsbloeiers naast de bijenhal

Groetjes, Olivier

Pileostegia viburnoides is afkomstig uit de hortensiafamilie Hydrangeaceae en heeft 
elegante, langwerpige, leerachtige, donkergroene bladeren en kleine stervormig, romig 
witte bloemen. De bloemschermen, die in de vroege zomer tot de herfst (aug. tot okt.) 
verschijnen zijn dichte verwant aan Schizophragma en de klimhortensia. Produceert 
Pileostegia hechtworteltjes langs zijn stammen, die het mogelijk maken aan de 
boomstammen en andere verticale oppervlakten zich vast te klampen. Traaggroeiend, en 
vooral in het begin kan het een aantal jaren duren alvorens er bloei is. Zeer moeilijk te 
verkrijgen plant.

Heptacodium kan vanuit een struikvorm uitgroeien tot een kleine boom met een 
vaasvormige tot ronde kroon tot circa 7 m hoog. Soms is een purperen herfstkleur zichtbaar. 
De bloemen zijn wit en openen in september in grote pluimen. Bij uitbloeien valt de witte 
bloemkroon af en groeit de kelk uit en kleurt gedurende meerdere weken paars-rood. Op 
deze wijze heeft de boom een langere sierwaarde. Verdraagt vrijwel iedere grond, mits 
vochthoudend maar goed doorlatend en voldoende voedzaam. De bloeiwijze is trosachtig 
en de bloemen zijn gerangschikt in eenheden van zeven.
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Het boek “Creatiever met de bijenkast” is 
het vervolg op “Creatief met bijenwas”. Waar 
“Creatief met bijenwas” de diepte in gaat 
met bijenwas gaat Petra Ahnert in dit boek 
meer in op wat er nog meer met producten 
uit de bijenkast gedaan kan worden. Het 
is een breed, heerlijk receptenboek met 
praktische uitleg zodat het ook apart gelezen 
kan worden. Het boek staat boordevol met 
ideeën om deze producten een meerwaarde 
te geven en toe te passen in de keuken, bad- 
en woonkamer.

Er zijn recepten voor het maken van harde en vloeibare zeep, lippenbalsem, lotions, 
kaarsen, koekjes, sausen, likeuren en heel veel meer. Alle recepten zijn voorzien van 
ingrediëntentabellen, omrekentabellen en héél véél foto’s.

Het is echt een boek om cadeau te geven of zelf mee aan de slag te gaan.

Het boek is gedrukt op FSC papier en wordt uitgegeven door Apis Publishing 
Creatiever met de bijenkast bevat 160 bladzijden.
ISBN: 9789082422221

Boek: creatiever met de bijenkast

Groetjes, het bestuur
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De Maltese honingbij

Apis mellifera ruttneri is een endemische soort van de Maltese eilanden. Deze honingbij  
evolueerde tot een subsoort wanneer Malta zich van Europa afscheidde. De soort leunt 
sterk aan bij de Siciliaanse en Noord Afrikaanse honingbij.

Tot ongeveer de jaren 1990 was het de enige soort honingbij in het land. Na de uitbraak van 
varroa die zo’n 4000 kolonies wegvaagde werden steeds meer koninginnen geïmporteerd 
waardoor de Maltese honingbij onder druk kwam te staan. Gelukkig bleek uit onderzoek 
dat de subsoort nog steeds zuiver wordt aangetroffen. Pas in 1997 werd de soort officieel 
erkent. Na de introductie van varroa in 1992 werden vooral Italiaanse honingbijen 
geïmporteerd om de verliezen te compenseren. Beide soorten kunnen goed met elkaar 
kruisen en leveren een haaldriftige honingbij op maar na enkele generaties kruisingen zijn 
de nakomelingen vaak zeer agressief.

In bijna elke reisgids wordt vermeld dat Malta een afgeleide zou zijn van het Griekse 
woord meli, wat honing betekent. Hoewel dit moeilijk te bevestigen is, spreekt het wel 
tot de verbeelding en past het perfect in het plaatje: een zonovergoten eiland dat volledig 
uit gele krijtsteen is opgebouwd met een beperkte bodemontwikkeling: het garrigue 
landschap waar enkele fantastische bijenplanten zoals tijm en de Johannesbroodboom in 
grote aantallen voorkomen. Van die laatste wordt trouwens ‘Carob’ honey geoogst; een 
amberkleurige, donkere honing met een hint van chocolade. Die chocoladegeur of smaak 
heb ik echter niet kunnen waarnemen, maar verkopen doet het wel! Sommige imkers 
beweren dat de bijen ook honingdauw verzamelen op de zaaddozen van de plant. Dat 
zou een verklaring kunnen zijn waarom carobhoning heel wat overeenkomsten heeft met 
de zaaddozen: rijk aan vitaminen, mineralen en Calcium. Het zou ook de donkere kleur 
kunnen verklaren.

Op het eiland zijn verschillende overblijfsels van oud Romeinse bijenstallen: in steen 
gekapte nissen met een gang erachter. Vermoedelijk werden in de nissen kleien pijpen 
geplaatst die als bijenwoonst dienst deden. De meeste imkers in Malta werken de dag van 
vandaag echter met houten kasten. 

Kenmerken van de Maltese honingbij

De Maltese honingbij is klein en donker van kleur. Vergeleken met de Siciliaanse en Noord-
Afrikaanse bij zijn de poten en vleugels korter waarbij de vleugels ook veel smaller zijn. 



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

HWB 189 9

De Maltese honingbij

Groetjes, Olivier

Oud Romeinse bijenstal - Foto Olivier Foubert

Mannelijke bloem Johannesbroodboom

Klassiek bijenkasten - Foto Olivier Foubert

Johannesbroodboom

Van alle soorten heeft ze het breedste achterlijf dat sterk behaard is. In de zomer en 
winter mindert de koningin haar leg die haar piek kent vlak voor de zomer en in de herfst. 
Van nature is het een eerder agressieve en defensieve soort maar zachtere selecties zijn 
mogelijk. Het is een zeer productieve bij die zelfs bij hevige wind en warm weer goed 
blijft halen. Wanneer de temperaturen de 40 °C naderen zal het volk zich beperken tot 
ochtend -en avondarbeid. De Maltese bij zwermt graag en zal bij frequente verstoring op 
zoek gaan naar een ander onderkomen. Ze zijn perfect in staat om hun nest tegen wespen 
te beschermen.
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Verslag oogstfeesten Beveren

Groetjes, het bestuur

Overzicht van onze stand - Foto Olivier Foubert

Kasteel Hof Ter Saksen - foto Beveren

Willy maakt wasdoeken - Foto Olivier Foubert

Het is een tweejaarlijkse traditie dat de mensen van het Natuureducarief Centrum Hof ter 
Saksen in samenwerking met een aantal partners in september het Oogstfeest organiseren 
in de hoogstamboomgaard van Hof ter Saksen. Natuureducatieve vereniging Hortus ter 
Saksen, de Nationale Boomgaardenstichting, Ferm, Erfpunt Waasland, Natuurpunt Kern 
Beveren, de Wase imkersbond en Velt Waasland waren aanwezig. Er werd voor muzikale 
randanimatie gezorgd en er waren gegidste bezoeken in de boomgaard.

Met workshops kaarsen gieten en wasdoekjes maken kon de Wase Imkersbond uitpakken 
met een prachtige informatieve & decoratieve stand in het oude kasteel van Hof Ter 
Saksen. Over de verschillende standen heen werd er een zoekspel georganiseerd waarmee 
enkele leuke prijzen gewonnen konden worden. Ook de WIB mocht drie vragen oplijsten. 
De antwoorden waren te vinden op onze infopanelen. De vele fruitliefhebbers passeerden 
vlot langs het kasteel waar ook de boomgaardstichting hun stand hadden ingericht.
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Tijdens de boomgaarddag konden inwoners verschillende workshops bijwonen. © Kristof Pieters

WIB zet in op educatie

Groetjes, het bestuur

De plannen voor het nieuwe buurtpark De Poldertuin zijn al een tijdje aan het rijpen, nog 
voor er sprake was van een vervuiling met PFOS. Het hart van het park wordt de bestaande 
gemeentelijke hoogstamboomgaard, vlak achter de Heilig-Kruiskerk en langs tramlijn 3. 
“De boomgaard is 150 jaar oud en men vindt er een waaier aan oude fruitrassen, die 
deel uitmaken van het smakelijk erfgoed van de gemeente”, zegt schepen van leefmilieu 
Steven Vervaet (Groen). “De boomgaard lag er echter al een tijdje wat troosteloos bij. 
Jaar na jaar wat mismeesterd door sloebers van over ‘t water die kwamen graaien wat 
ze konden en dan hun biezen pakten. Een flinke opknapbeurt was eerst wel hoogstnodig. 
Daarom hebben de gemeente, de provincie Antwerpen, de Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren (Velt) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) de handen 
in elkaar geslagen om de boomgaard in ere te herstellen. Voor het grootste werk werd 
een professioneel team van boomverzorgers ingeschakeld. Nu volgt onder begeleiding van 
Velt een participatietraject met de buurt om het verdere herstel en beheer aan te pakken. 
Via een reeks workshops leren geïnteresseerde bewoners de kneepjes van het vak, van 
planten en snoeien tot plukken en verwerken. “Na afloop van het traject, begin 2023, 
willen we samen met een groep opgeleide buurtbewoners het beheer van de boomgaard 
verderzetten”, vervolgt Vervaet.
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WIB zet in op educatie

Kijkkastje - Foto Valerie

Nieuwsgiere leerlingen - Foto Valerie

Lesgever guido - Foto Valerie

Lesgever guido - Foto Valerie

Met 30 kinderen en 3 begeleiders werd er aandachtig geluisterd naar de boeiende uitleg. 
Waarvoor dank. 

Groetjes, leerkracht Valerie
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Structuur van raat is diverser dan men denkt

Misschien is bijenraat wel het meest prachtige door dieren gemaakte structuur: een 
dubbele laag van bijna horizontale hexagonale cellen? De cellen worden aan beide kanten 
van een basislaag gemaakt. Het is aangetoond dat deze typische en zeer symetrische 
structuur mathematisch het optimum bereikt voor opslag van voedsel, stabiliteit en 
minimum aan bouwmateriaal. Toch bouwen bijen ook onregelmatige raten en cellen, 
bijvoorbeeld wanneer twee gescheiden raten aan elkaar worden gebouwd.

We kunnen ons hierbij de vraag stellen of honingbijen een uitgebreid repertoire aan 
bouwstructuren kennen en of bijen dit op voorhand plannen? Of misschien zijn er andere 
eenvoudige spelregels waar ze zich aan houden?

De hexagonale gridstructuur, gebouwd door een collectief van honderden bijen, leidt tot 
speculatie dat een robotachtige, repetitieve routine de gang van zaken bepaald analoog 
aan de bouw van een bakstenen muur, waar elke nieuwe laag gerealiseerd wordt door met 
een verhouding van 1 op 2 op de vorige laag te stapelen. Het concept waarbij elementen 
met eenvoudige spelregels van een bestaande structuur gebruikt worden om de volgende 
elementen toe te voegen noemt men stigmergie. Maar gaat dit wel op voor honingbijen?

Een hexagonale cel is immers geen prefab bouwelement. Integendeel, de bij bouwt deze 
zelf op met eigen gemaakte wasplaatjes. Overigens wordt bijenraat van boven naar onder 
gebouwd op oppervlaktes die nooit perfect vlak zijn. Hun bouwinstinct moet dus ook een 
bepaalde vorm van flexibiliteit kennen. Zelfs eens een vlakke basis zou uitgebouwd zijn 
kunnen de bijen nog steeds niet overschakelen op eenvoudige bouwregels. Darrencellen, 
die 1.2x groter zijn, moeten ook in de raat geïntegreerd worden. Tenslotte weten we ook 
dat bijenraat in eerste instantie vaak uit kleine druppelvormige wasraatstructuren bestaat 
waarna deze worden samengevoegd.

Met behulp van beeldverwerkingssoftware werden 12 000 cellen geanalyseerd. De 
studiezones bestonden uit de transitiezone van werker naar darrencel en de zone die 
twee druppelvormige raten met elkaar verbindt. Er werd een grote variatie aan vormen 
gevonden: pentagonen, heptagonen en soms ook vier, acht en negenwandige cellen. Deze 
afwijkende vormen kwamen vaak in paren of per drie voor waar een cel met een extra 
zijde naast een cel met een zijde minder werd gevonden. Zo lijkt het erop dat bijen zo 
weinig mogelijk willen afwijken van hun standaard hexagon.
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Structuur van raat is diverser dan men denkt

Bron: Stigmergy versus behavioral flexibility and planning in honeybee comb construction, Gallo and Chittka

Groetjes, Olivier

De beeldenanalyse laat zien dat tussen beide studiezones wel degelijk verschillen zijn. Bij 
de overgang tussen werkster en darrenraat verandere de cellen progressief van grootte 
wat resulteert in slechts enkele niet bruikbare cellen terwijl de verbindingszone tussen 
twee raten veel meer onbruikbare cellen bevatte. Dit suggereert dat bijen succesvoller 
zijn in het bouwen van bruikbare raat wanneer ze de zaken meer onder controle hebben.

Bijen kunnen dus meer dan alleen hexagonale cellen bouwen en bovendien weten ze de 
meest efficiënte vorm uit hun repertoire te gebruiken die het best de klus klaart. Toch 
denkt men niet dat het repertoire dermate uitgebreid is dat er voor elke situatie een 
prefab oplossing klaarstaat. De lijst aan oplossingen zou veel te groot worden. Er wordt 
eerder vanuit gegaan dat honingbijen een mentaal beeld kunnen vormen van de gewenste 
raatstructuur waarbij ze de bestaande structuur eerst evalueren waarna ze beslissen om al 
dan niet afwijkende vormen te bouwen.

Onregelmatigheden in raatstructuur
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Angelloze bijen produceren gezonde suiker

Het mysterie hoe de zeldzame, gezonde suiker die men bij de angelloze bijen kan 
terugvinden werd onlangs opgehelderd door de University of Queensland in samenwerking 
met Queensland Health Forensic and Scientific Services.

Het team kwam tot de conclusie dat de suiker ‘trehalulose’ - die in geen enkele andere 
honing of in andere voeding te vinden is - in de maag van de bijen wordt geproduceerd. 
Tot nog toe wist men niet of de suiker van een externe bron zoals bijvoorbeeld bepaalde 
inheemse flora afkomstig was of niet. Een andere denkpiste bestond erin dat de hars die 
angelloze bijen verzamelen om hun honingpotten (ze maken geen raat aan maar eerder 
kuipjes zoals hommels dat doen) te construeren de suiker bevatte.

In tegenstelling tot onze Europese honingbij verzamelen de angelloze bijen maar bitter 
weinig honing. Geen wonder dat het gegeerde goedje aan zeer hoge prijzen de deur uit 
gaat bij de lokale bevolking die er ook medicinale eigenschappen aan toeschrijven.

Trehalulose wordt trager afgebroken waardoor, in tegenstelling tot andere suikers, geen 
plotselinge glucosepiek in het bloed optreedt. Het team was dan ook benieuwd of de 
honingopbrengst van de angelloze bijen kon verhoogd worden. Hiertoe werden de bijen 
- de Australische soort Tetragonula carbonaria - de klassieke suikers sucrose, glucose en 
fructose aangeboden. Zo ontdekte ze dat deze bijen de capaciteit hebben om doodgewone 
sucrose in trehalulose om te zetten en ermee trehaluloserijke honing in hun maag te 
produceren.

De nectar van de inheemse planten Grevillea en Banksia worden geacht uit een hoog gehalte 
sucrose samengesteld te zijn. Er wordt bijgevolg van uitgegaan dat dracht op deze planten 
resulteert in een hogere trehaluloserijke honingoost. Ook wanneer de bijen tafelsuiker 
gevoed kregen, slaagden ze erin daarmee honing rijk aan trehalulose te produceren. Maar 
deze honing voldoet niet aan de vereisten om als honing beschreven te worden. In het 
labo kon men deze honing via isotopenanalyse duidelijk van echte honing onderscheiden.

De volgende stap in het onderzoek is het bestuderen van het sucrosegehalte van 
grootschalige landbouwdrachten als macadamia, lychee en avocado om op ‘natuurlijke’ 
wijze de honingopbrengst te kunnen verhogen.

Groetjes, Olivier

Bron: https://phys.org/news/2021-08-rare-healthy-sugar-stingless-bee.html
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Lidgeld 2022

Overschrijving met vermelding naam + lidgeld 2022 + geboortejaar + aantal ingewinterde kasten

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

Over te maken voor 01/01/2022 met de vermelding van uw naam en lidgeld 2022 
+ 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 €40 (€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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Cursus drachtplanten

Groetjes, Het bestuur

In het najaar van 2021 organiseren vzw Durme en de Wase Imkersbond samen een viertallige 
lessenreeks over drachtplanten. Enkele thema’s die aan bod komen: alles over dracht en 
drachtwaarden, transformeren van een klassieke naar een imkertuin, voornaamste maar 
ook enkele speciale drachtplanten. 
De lessen gaan door te Lokeren in het CC - Kerkplein in zaal D telkens om 19.30 tot 21.30.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar - corona-proof. We verdelen de plaatsen onder beide 
verenigingen (elk 20) en een reservelijst. 

Lesdata:
• 12 oktober 2021
• 26 oktober 2021
• 9 november 2012
• 23 november 2021

Inkom gratis. Kostprijs digitale cursus: €20. Presentaties worden niet meegedeeld.

Lidgeld 2022

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.

Groetjes, het bestuur
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Woordje van een bestuurslid

Beste leden,  

We zijn nu wanneer dit uit mijn pen vloeit eind september en een korte beschouwing 
van het afgelopen jaar is nu wel op zijn plaats,  gezien we nu reeds de bijen klaar hebben 
om de winter in te gaan kan het plannen naar komend bijen seizoen starten. Maar eerst 
het aflopen jaar eens van naderbij bekijken van wat er allemaal verkeerd is gelopen. Mijn 
bijen zijn niet optimaal de winter uitgekomen. Een kast was darrenbroedig geworden 
koningin laat geboren en slecht bevrucht, het volkje zelf was een samenraapsel van alle 
kweekvolkjes waar ik nog laat een jonge koningin heb laten geboren, een overschotje dus.

Een andere kast daar was ook wat mis, één raampje bijen met een koningin. Die had ik 
reeds overgeplaatst naar een 5 raams kastje met het idee er twee uitlopende broedramen 
erbij te steken. Goed plan, dacht ik. Maar met nachten bij een temperatuur van 7 graden 
daar ergens in april zal zoiets niet lukken, het broed zou afsterven nog voor het haar cel zou 
kunnen verlaten. Want de aanwezige bijen zijn onvoldoende om het geheel op temperatuur 
te kunnen houden maar net genoeg voor dat ene raampje. En om dat kleine volkje aan zijn 
lot over te laten vond ik zonde. Verenigen met een ander volk was ook al uitgesloten. Dus 
ging de kast op slot met twee extra ramen uitlopende broed, en met voldoende eten en 
drinken verhuisde die kast naar mijn slinger lokaal, waar ik een kleine ruimte heb dat ik 
kon verwarmen naar een temperatuur van rond de 30 graden. Ze verklaren mij rijp voor 
een instelling waar grondige gesprekken en therapieën zouden worden voorgesteld. In 
de volksmond “goe zot”. Maar toch, na enige dagen eenzame opsluiting van dat kastje 
en goede weersverwachtingen overdag zag ik na een week dat het kastje de goede kant 
uitging.  Later dan toch maar beslist die koningin te wisselen. Het zal wel zijn rede gehad 
hebben dat het volkje zo slecht de winter was uitgekomen.  Een kwalitatieve koningin is de 
basis van alles. En met een varroa arme omkadering ga je al een heel eind. 

Op retraite naar het koolzaad ben ik niet geweest, mijn voorbereidingen waren niet 
getroffen en de kasten leende zich er dit jaar niet toe. Ik zat daar bovenop nog met mijn 
eigen herstelperiode van een knieoperatie. Dan maar wat toeleggen op de koninginnen 
kweek. Dat was voor Buckfast een kleine ramp, slechte weersomstandigheden besliste er 
anders over. Maar later op het jaar is de kweek van Carnica wel goed gelukt.  Van de 10 
pleegvolkjes is er eentje geweest waar ik te laat opgemerkt heb dat daar roverij in het spel 
was. Het is niet voor niks dat het vlieggat klein gehouden moet worden. Maar goed, 9 op 
10 is een mooi resultaat. Daar kon ik in mijn schoolperiode enkel maar van dromen. 
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Groetjes, Gilles

Woordje van een bestuurslid

Ondertussen zitten we nog steeds met Corona perikelen die ons nog steeds in het land 
houden. Wat met die bijen in Frankrijk op de boerderij? Een telefoontje naar de buur die 
even een kijkje gaat nemen of er nog iets rondvlieg.  Niks te zien is het antwoord, drie 
bijenkasten die de winter niet doorgekomen zijn. Dat wordt opkuisen, maar daarheen 
geraken is een ander paar mouwen en uiteindelijk slaag ik erin om in september daar te 
geraken, met schrik om daar één en ander van wasmot weverij te vinden. Groot was mijn 
verbazing er één van de drie levend en wel terug te zien, weliswaar in beperkte bezetting. 
De overige twee viel best mee van spinnerij en de schade was beperkt.  Door Corona ben ik 
daar bijna anderhalf jaar niet geweest maart 2020 was het laatste dat ik genoteerd had op 
de kastkaart. En de kast was toen net overgezet van een zes raams naar een 11 raams kast. 
Naar wat ik gezien heb in de kast is dat niet sterk de winter uit gekomen, zelf dat jaar moet 
ze enorm last hebben gehad van de Aziatische hoornaar. Want de paar raampjes voor 
darrenbroed waren weinig aangezet. Een winterbehandeling met oxaalzuur over enige 
weken wanneer ik daar terug heen ga is het laatste wat me nog te doen staat. 

Mijn oogst dit jaar is wat het is,  van drie productie volken heb ik een kleine 60 kg geoogst. 
Genoeg voor eigen verbruik en hier en daar enige potten slijten aan collega’s op het werk. 
Ik moet er gelukkig niet van leven. Dit jaar heb ik me een jenter systeem aangekocht, 
om volgend jaar uit te testen. Omlarven lukt me wel als de larven groot genoeg zijn,… of 
wordt het misschien tijd om een mijn brilglazen te laten aanpassen? Ach, spelenderwijs 
komen we er wel, het is boeiend om nieuwe zaken te ontdekken of toe te passen. Een kijkje 
op internet, met YouTube kom je soms op de zotste ideeën. En wie weet voor sommige 
problemen daardoor de oplossing. En soms blijf je hangen bij imkers in het buitenland, in 
mijn geval gebeurt dat al eens dat ik blijf hangen bij Bob Binnie, en voor je het weet zijn er 
een paar uur voorbij. 

Wat staat er verder nog  te doen, het goed isoleren van de kasten en zorgen dat ongedierte 
geen weg vindt in de kasten. Dat ze droog staan en beschut van weer en wind en direct 
zonlicht in de winter. En hopen dat we in het volgende bijen seizoen sterk de winter 
uitkomen en mogen genieten van de bedrijvigheid op de vliegplank en zolders vol honing. 
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Voor het eerst werden Nederlandse honingbijen in Australië geïmporteerd. Australië 
is het enigste land ter wereld waar de varroamijt nog geen voet aan wal heeft gezet. 
Er gelden dan ook zeer strenge regels en bijenimport is logischerwijs verboden. Vele 
imkers en wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het echter een kwestie van tijd is. 
Het is niet moeilijk om voor te stellen dat bijvoorbeeld een zwerm via een van de vele 
containerschepen toch het land bereikt met potentieel desastreuze gevolgen voor de 
Australische imkerij.

Om dit doemscenario te vermijden wil men nu al VSH kenmerken in de Australische 
bij inkweken. Australië heeft daarbij de hulp van het Nederlandse selectieprogramma 
ingeroepen waarop een aantal VSH koninginnen werden ingestuurd. Deze zullen via 
kunstmatige inseminatie bevrucht worden met geselecteerd Australische darrensperma. 
Het importeren verliep niet zonder slag of stoot. Bij aankomst werden de koninginnen 
in quarantaine gebouw te Melbourne grondig gescreend op virussen en parasieten met 
technieken die voorheen nog niet op bijen waren toegepast. Aangezien voor het eerst 
in 15 jaar import van bijen werd toegestaan waren die strenge maatregelen ook wel 
gerechtvaardigd. Vervolgens moesten de koninginnen afkomstig uit een Nederlands 
lenteklimaat wennen aan een nat Australisch herfstklimaat. Dat bleek na bevruchting toch 
succesvol te verlopen waarna de koninginnen het eerste Nederlands-Australische VSH 
nageslacht produceerden. Als back-up werden twee koninginnen in quarantaine gehouden.

De Australische wetenschappers zijn alvast enthousiast en beschrijven het als een mijlpaal 
in de bijengeschiedenis van het land. Het valt nu af te wachten of dat enthousiasme bij de 
imkers even groot is. 

Persoonlijk is het enthousiasme niet erg groot. Het grootste lichtpunt is de proactieve 
aanpak die  het land erop na houdt. Maar met import van nog meer vreemde genen kan 
het resultaat soms onverwacht zijn. Zou het niet interessanter zijn om VSH proberen te 
bereiken met de reeds aanwezige honingbijen? Misschien is het wat kortzichtig want 
tenslotte komen er van nature enkel angelloze bijen voor het land. Dat betekent dus 
dat alle honingbijen reeds van import afkomstig zijn. Met andere woorden een volledig 
artificiële industrie.

Australië importeert Nederlandse bijen

Groetjes, Olivier
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