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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 april, mei, juni 2022

Datum & tijdstip Activiteit Locatie

Donderdag 14 april
20.00u

Praatcafé “ voorbereidingen voor 
reizen met de bijen”

Huize Steenstraete

Zondag 15 mei Lentemarkt 
Grote Markt Sint-

Niklaas

Zondag 22 mei
14-16u

Eenvoudige moerteelt door 
Roger De Vos

Roger thuis
Oudenaarde

Zaterdag 11 juni Omlarfdag bij Marc Nicque
Iepenstraat 92, 9100 

Sint-Niklaas

Vrijdag 24 juni
Wat met de Aziatische hoornaar? 

Zijn levenswijze, gevaren en 
verdelging. - Kevin Verbeek

Nader te bepalen

Zaterdag 25 juni of 2 juli Fietstocht met BBQ Voetbalplein Eksaarde
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Bijenspreuken

Ons brood is in de honing gevallen.
 Wij leiden een heerlijk leventje

Er bleek als een wassen beeld uitzien.
 Er zeer ongezond uitzien.

Zonder werk geen honing.
 Je moet er iets voor over hebben. Zonder arbeid geen beloning.

Bron: Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen”  van P. Adriaensen
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Verslag cursus 2020-2022

Met de Wase Imkersbond hebben we opnieuw een geslaagde imkerscursus achter de rug. 
Alle 17 volwassen ingeschrevenen en een moedige 12-jarige Victor hebben deze cursus 
aangevat en met succes beëindigd. Met Covid die wat roet in het eten werden de lessen 
overwegend in Syntra gehouden, maar tijdens de lockdownmaatregelen waren ‘online’-
lessen ook noodzakelijk.

De examentest werd eind juni afgelegd en in het pakket van de cursus was ook een 
startersvolk inbegrepen. De cursisten mochten dat in de loop van de maand juli en augustus 
in ontvangst nemen. De volkeren die in de Kiemerstraat werden opgekweekt konden nog 
profiteren van de bijenweide die daar tot eind augustus bloeide. Met denk aan Fabrice, 
Philippe De Peuter, Peggy, Geert VdM voor het helpen inzaaien en mogelijk maken hiervan. 
Op een paar uitzonderingen na hebben deze volkjes het overleefd.

Nog even terugkomen op de lijvige examenrapport. Wat onthouden we hier? Iedereen 
heeft goed gestudeerd en de behaalde punten waren uitstekend voor alle deelnemers. 
Deze vragen werden evenwel niet overal juist beantwoord en zijn wel essentieel voor het 
weten als imker. Een overzicht:

• Wat produceren de bijen zelf?  Was, voedersappen, honing van nectar, gif
• Stadium van ei tot bij : 

• Werkster : 3 dagen ei, 6 dagen larve, 12 dagen pop  Totaal : 21 dagen-
• Dar : 3 dagen ei, 6 dagen larve, 15 dagen pop     Totaal : 24 dagen
• Koningin: 3 dagen ei, 6 dagen larve, 7 dagen pop   Totaal : 16 dagen

• Wat is het belangrijkste verschil tussen voorzwerm en nazwerm? Voorzwerm: 
oude koningin komt van de kast en neemt de helft van het volk mee. Nazwerm 
de jonge, pas geboren koninginnen vertrekken. In deze zwermen kunnen 
zich meerdere koninginnen tegelijk bevinden en ze zijn meestal onbevrucht. 
Nazwermen zijn ook veel kleiner dan een voorzwerm.

De uitreiking van de getuigschriften gebeurde niet toevallig op de tweejaarlijkse 
bijenmarkt op Hof Ter Saksen. 14 cursisten waren aanwezig op de uitreiking. Voor Victor 
wil ik hier nogmaals mijn excuses aanbieden. Zijn getuigschrift zal in een van de volgende 
vergaderingen worden uitgereikt. De niet-aanwezigen kunnen hun getuigschrift afhalen bij 
Geert Smet (0496592438)

Groetjes, Geert
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Hare Majesteit

Hare
Majesteit

Spreekt
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Hare Majesteit

Groetjes, Gilles

Mijn nijverige onderdanen. 

De tijd is rijp om oogsten binnen te halen, zalige nectar en noodzakelijke en voedselrijk 
stuifmeel is voorhanden om ons bestaan te vrijwaren van hongersnood. Massaal moeten 

wij de handen in elkaar slaan, broed verzorging en uitbouw van ons rijk staat nu in de 
steigers om later nieuwe koloniën te stichten Aan allen onder jullie vraag ik behoedzaam 

om te springen met ziekten en vreemde organen die her en der meermaals met de 
uitbreiding van ons volk uit de broedcellen tevoorschijn komen.

 Tot zover onze binnenlandse politiek.  

Volgende zaken behoren tot buitenlandse politiek en zal door onze imker als goede vader 
en/of moeder mee bestreden worden. Het gaat hier over volgende aandachtspunten. 

Het betreft onze zusters en broeders die aan de ingang van ons rijk het leven laten door 
de grote vijanden die buiten op de loer liggen, alsmede ook de voorkoming van vreemde 
organen in het broednest. Tenslotte zal ook op raadzame momenten in overeenkomst de 
nodige infrastructuurwerken uitgevoerd worden. Nieuw aanbod van wasraat en ruimte 
voor honing opslag. Onze sanitaire vernieuwing is begonnen bij het wisselen van onze 

inkomhal bij het eerste staatsbezoek van de imker.  

Waarde dochters en zonen, laat ons eendrachtig en gesterkt met onze imker levenslustig 
en gezond blijven. 

Ik sluit met de woorden:

“Er is maar één individu, en dat zijn wij het volk”
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Bron: M. Pusceddu, A. Cini, S. Alberti, E. Salaris, P. Theodorou, I. Floris, A. Satta, Honey bees increase social 

distancing when facing the ectoparasite Varroa destructor. Sci. Adv. 7, eabj1398 (2021).

Groetjes, Olivier

Social distancing als reactie op infectieziekten is een strategie van menselijke en 
niet-menselijke dieren om de verspreiding van ziekteverwekkers en/of parasieten te 
voorkomen. Honingbijkolonies zijn vanwege hun interne, intense sociale contacten 
ideale proefkonijnen om dit gedrag te bestuderen. Met behulp van een combinatie van 
ruimtelijk en gedragsmatig benaderingen, werd onderzocht of door de aanwezigheid van 
de ectoparasiet Varroa destructor de honingbijkolonies hun sociale organisatie aanpassen 
teneinde de verspreiding van varroa te verminderen. 

De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat honingbijen reageren op de 
aanwezigheid van varroa door hun ruimtegebruik en sociale interacties aan te passen 
door de sociale afstand tussen jonge (voedster) en oude (foerageer) bijen te vergroten. 
Deze bevindingen suggereren een gedragsstrategie, die niet eerder is gerapporteerd bij 
honingbijen, om de overdracht van parasieten binnen de kolonie te beperken. Evenzo 
werden in een ander onderzoek honingbijenkolonies besmet met het Israëlische acute 
verlammingsvirus waarna verminderde sociale contacten tussen de kolonieleden kon 
worden vastgesteld.

Deze studie vond sterke aanwijzingen dat onder druk van varroa de verzamelaars hun 
ruimtegebruik veranderen door meer te gaan te gaan dansen aan de rand van het nest om 
de kans op besmetting te verminderen. Onder een varroabesmetting, is het waarschijnlijk 
beter voor de bijen om meer te gaan groomen (andere bijen poetsen) in het centrum van 
het volk, waar de voedsterbijen aanwezig zijn en jonge bijen met opzittende mijten het 
vaakst voorkomen. Data uit het onderzoek kon ook deze hypothese ondersteunen.

Er kan volgens de sociale immuuntheorie ook worden verwachten dat individuele 
gedragingen zoals trophallaxis en aftasten met de antennes afnemen en dat grooming 
onder invloed van een besmetting toeneemt.  Enkel de afname van grooming kon in deze 
studie statistisch worden bevestigd. Volgens diezelfde theorie zou door de verandering in 
individuele gedragingen de de sociale cohesie van het volk uit elkaar kunnen vallen. Dit 
werd op verschillende manieren getest maar kon niet worden aangetoond.

Sociale afstand en varroa
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Nationale gedichtendag & bijenpromotie

Zachter gezoem

Ik kreeg van onderstaande meisjes een mail in de bus begin dit jaar. Ik heb circa 1,5 kilo 
bloemenzaad via hen kunnen verdelen op de grote markt in Sint-Niklaas op 27 januari 
tijdens gedichtendag. Een mooi project van onderstaande meisjes en ik wens en hierbij 
veelvuldig te bedanken.

“Wij, Helena Dejonghe, Charlotte Van Meirvenne, Emma Van Mullem, Lore Van Landeghem 
en Emma Aluwé zijn leerlingen uit het 5de middelbaar van de secundaire school Heilige 
Familie in Sint-Niklaas.

Volgende week donderdag 27/01, is het gedichtendag. Dit jaar is het thema ‘de natuur’. 
Wij behandelen in het 5de jaar meer specifiek de natuurproblematiek. Wijzelf kozen 
ervoor een gedicht uit te werken rond de bijenproblematiek.

Het is de bedoeling dat wij ons gedicht op de Grote Markt in Sint-Niklaas opvoeren tijdens 
de donderdagse markt.  Tegelijk willen we bloemenzaad uitdelen aan de mensen.
Vandaar onze vraag of jullie toevallig een paar zakjes met bijenvriendelijke zaadjes voor 
ons ter beschikking hebben?

Alvast bedankt”

Zoemend…
Zoeven m’n vliegensvlugge vleugeltjes

Dansend door de lucht
Zoemend…

Zoek ik naar een bloemengehucht
Ik kus de krokus

Liefkoos de framboos
Ook de kerselaar is opgelucht

Dat ik haar bloesems heb bevrucht
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Groetjes, Geert

Zachter gezoem

Zoemend…
Zweef ik over een grauwgrijze zee van wegen

Over strak gemaaide grastapijten
Die de fleurige flora verbannen

Geen weelderig bont bijenrestaurant
Geen nectar om mijn smacht te verzachten

Ik zoem…
Zoek

Zigzag
Zweef

Zak
stijg op
En stop

De laatste wilde bloem is al lang bestoven
Zoemend…

Zak ik dwarrelend als een blaadje omlaag
M’n wiekslagen wiegen niet meer

Loomheid bekruipt me
Overmant me

Het pesticide verspreidt zich in me
Net als een lopend vuurtje

Ik zoem niet meer…
Ik doe niets meer

De wereld doet ook niks voor mij
De wereld kan niet zonder mij

Ik was
een prachtige ijverige wilde bij…

-Emma Aluwé-
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Zachter gezoem

Save the bees - Foto Geert Smet

Uitdelen bloemenzaden -  Foto Geert Smet

Gedicht over de bij - Foto Geert Smet

Bijpassende kledij - Foto Geert Smet
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Fotoverslag tweedehandsmarkt

Demonstratie was smelten - Foto Gilles Coolen

Veel volk op de markt - Foto Gilles Coolen

Verkoop van materiaal - Foto Gilles Coolen

Diplomauitreiking cursisten - Foto Gilles Coolen

Groetjes, het bestuur
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Eeuwelingen in de bijenhal van Hof ter Saksen

Al vele jaren geleden kreeg ik van de familie Van Moer twee zeer oude bijenkorven. Het 
zou mij niet verbazen dat zij dit zelf zouden vergeten zijn. Zij zelf hadden ze van een oude 
buurman gekregen. 

Deze vertelde hen toen dat de korven al ruim 100 jaar in gebruik waren. Om ze bruikbaar 
te houden en ze te beschermen, werden zij geregeld met koemest ingewreven - een 
gangbaar systeem bij veel korfimkers vroeger. Ik meen mij te herinneren dat zij zelf nog 
geen imkers waren, maar Jan en Karel volgden in die tijd de eerste jeugdcursus imkeren 
in Sint-Niklaas. Nu zijn vader, Jan en Karel zeer ervaren en gedreven imkers. Al die jaren 
stond 1 korf in de opslagplaats en de andere – eigenlijk altijd een beetje in mijn weg – in de 
bijenhal op Hof ter Saksen. Deze zomer maakte ik tegen de zijwand van de hal een schab 
waarop de 2 korven en een jonger exemplaar een betere plaats kregen. Ik maakte hiermee 
wat plaats vrij in het magazijn en de andere moet niet steeds verhuisd worden als ik aan 
mijn bijen werk. Of zij nog ooit bijen zullen herbergen is twijfelachtig. Dat zij als een knus 
en veilig onderkomen voor een koppeltje mezen zullen fungeren is vrij groot. 

Oude bijenkorven - Foto Willy Devriese Oude bijenkorven - Foto Willy Devriese

Groetjes, Willy
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Verslag uitstap ‘De Wilgernis’

Salix udensis ‘Sekka’ x S. caprea - Foto Olivier Foubert

Gezellige babbel achteraf - Foto Olivier Foubert

Deskundige uitleg van de gids - Foto Olivier Foubert

Salix caprea ‘Bögelsack’- Foto Olivier Foubert

Al een jaar of 2 proberen we een bezoekje te brengen aan de Wilgernis in het Vrijbroekpark 
in Mechelen, doch BIJ elke datum die we probeerden vast te leggen, werden we getackeld 
door een ondertussen zeer gekend virus. Doch, op zaterdag 19 maart 2022, konden we 
dan toch een afspraak vastleggen met Sonja – de gids die ons wat wilgenwijsheid ging 
BIJ brengen.  Eerst kregen we een overzicht van het ontstaan en de functie van het 
Vrijbroekpark. Als ik even mijn vriend Wiki raadpleeg, dan krijg ik het volgende te lezen over 
het Vrijbroekpark: “Het Vrijbroekpark, officieel Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, is 
een park in Mechelen. Het ligt aan de rand van de stad en is 65 hectare groot. De provincie 
Antwerpen is eigenaar en het is alle dagen vrij toegankelijk. Men organiseert er onder 
meer wandelingen en tentoonstellingen. Anno 2018 is bekend dat het park nog aanzienlijk 
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Verslag uitstap ‘De Wilgernis’

BIJzondere groeten, Erik

zal worden uitgebreid door de aankoop van gronden door het provinciebestuur.” In het 
park zijn aanwezig: een rozentuin met meer dan 100 rozensoorten, die in 2003 de Award of 
Garden Excellence kreeg, een dahliatuin, een cannatuin, een ecotooptuin, op een vroegere 
stortplaats van de stad, waterpartijen, een speeltuin, een brasserie en een cafetaria met 
buitenterras, speelvelden voor voetbal, basketbal, cricket, tennis, petanque en hockey 
en een visvijver en een salicetum of wilgenarboretum: een levende verzameling van 
verschillende wilgensoorten en/of -rassen.

Ons was het om het salicetum of wilgenarboretum te doen. Als imker ‘kennen’ we wel 
wilgen, doch het blijkt dat er mensen bestaan die gerust een paar uur aan één stuk kunnen 
vertellen over wilgen. Sonja was zo iemand. Als imker ga je dan op zoek naar de ‘beste’ 
wilg, wat meestal resulteert in een zoektocht naar degene met de grootste katjes. Al zegt 
dat natuurlijk weinig over de nectar -en stuifmeel kwaliteit en kwantiteit. Desalniettemin 
zochten en vonden we er enkele: Salix udensis ‘Sekka’, Salix caprea ‘Bögelsack’ en tenslotte 
de kruising van boswilg met drakenwilg. Die laatste leek toch wel de grootste bloeiwijze te 
hebben. Over de herkomst van de befaamde ‘Bögelsack’ kon Sonja echter weinig vertellen 
behalve dat de heer Bögelsack van niets weet. Wilgen zijn niet weg te denken uit het 
Vlaamse landschap. Vroeger werden wilgen aangeplant om de grenzen van percelen weer 
te geven. Onder de wilgen konden de koeien en paarden genieten van de schaduw. Ze 
werden ook gebruikt om van alles te maken, denk maar aan het vlechten van manden met 
wilgentenen (twijgen) of het vervaardigen van klompen uit wilgenhout. Ook voor bijen 
en hommels zijn wilgen belangrijk. Wilgen staan al vroeg op het jaar (soms al in februari) 
in bloei. In de wilgenkatjes zit heel veel stuifmeel waar de bijen en hommels van komen 
smullen als ze ontwaken uit hun winterslaap. Imkers planten dan ook graag wilgen aan.

Na een b(l)oeiende uiteenzetting werden we naar de brasserie (met buitenterras) gestuurd 
met volgende weetjes over 2 spreekwoorden.
• “13 in een dozijn”: klompen werden van wilgenhout gemaakt en BIJ de verkoop van 

een dozijn paar klompen, werd er altijd 13 paar klompen geleverd. Dit 13de paar 
diende om een eventueel slecht exemplaar te vervangen.

• “Door de mand vallen”: vroeger werden mensen die zich misdragen hadden, in een 
grote mand gestopt die vervaardigd was van wilgentenen. Deze mand werd omhoog 
gehesen boven een mesthoop, waarna de mand onderaan geopend werd en die 
mensen dus in de mesthoop terecht kwamen BIJ wijze van straf.
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Aangezien we in Bornem al vrij vertrouwd zijn met het opsporen van nesten van Aziatische 
hoornaars en zeker na talloze ‘vuchteloze’ inspanningen afgelopen zomer willen we jullie 
onze ervaringen wat delen en zeker jullie ondersteunen met een kort draaiboek : wat moet 
je allemaal doen als je een Aziatische hoornaar spot aan je bijenkasten?

Startfase
Als je AZ hoornaar spot probeer er dan ook een foto van te nemen. Ik weet het ze zijn 
sneller dan de Europese versies en ze vliegen kriskras rond de bijenkast. Als je die foto 
hebt genomen kunnen we verder aan de slag met de lokale imkersbond en ook met de 
vrijwilligersorganisatie Vespawatch en imkerskoepelorganisatie VBI. Deze laatste werd 
aangesteld door de Vlaamse overheid voor de verdelging van nesten terwijl de eerste 
via een facebookpagina en ook via helpen met de opsporing ervan vooral informatie zal 
uitwisselen. Plaats uw foto in de groep zo zijn de mensen die Vespawatch houden u op de 
hoogte.

• Meldt u aan bij de facebookgroep Vespawatchers of op https://www.vespawatch.be
• Of via facebook: https://www.facebook.com/groups/474218836579263

Informatie uitwisselen
• Wase Imkersbond: contacteert alle imkers in jouw buurt 
• Wase Imkersbond: na goedkeuring van het delen van de informatie tussen imkers 

maakt een van de betrokken imkers best een gesloten whatsapp groep. Dit kan niet 
alleen imkers bevatten, maar ook kennissen, buren, … kortom iedereen die mee 
wil werken om het nest in uw buurt op te sporen (jagers, boswachter, natuurpunt, 
scouts, wandelaars, …). Het komt erop aan om de nest via spotters te vinden. 

Spotfase
Zet je lokpotten/wiekpotten uit. Een honingpot met in een deksel een kleine opening 
gevuld met een lokstof. Daarin doe je een stukje katoenen textiel dat drenkt in een vloeistof 
en een vijftal cm uit het deksel steekt. 

Bij de vaststelling van de AZ Hoornaar krijgen we gratis Trappit-vloeistof van het VBI. 
Contacteer hiervoor uw bestuur van de Wase Imkersbond! Onze ervaringen waren echter 
dat er meer AZ hoornaar werd gespot via Edialux die je in elke doe-het-zelf handel/ 
boerenbond zelf kan kopen. 

Opsporen Aziatische hoornaar
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Bezoek aan de wiekpotten: enkele keren per dag – zonnige periode – 10 minuten blijven 
staan aan de wiekpot en de waarnemingen noteren.

• Vier wiekpotten is meer dan genoeg en die worden bezocht door de meewerkende 
vennoten van de Whatsapp groep. Spreek wel af wie wanneer gaat kijken en wat de 
bevindingen zijn. 

• Plaats 1ste wiekpot zeker in de buurt waar je regelmatig bezoek krijgt, maar dan op 
een plaats dat je de richting / vliegroute kan bepalen. Liefst op een openbare plaats 
want anders kunnen de helpende handen niet meekijken.

• Plaats andere wiekpotten in de omgeving (1 km actieradius) liefst in de buurt 
bloeiende klimop of nectardragende planten.

• Alternatief: informatie over de AZ Hoornaar ronddelen in de buurt en lokale mensen 
sensibiliseren van het belang van deze wiekpotten (standaardbrief in aantocht).

• Sensibiliseren van buurtbewoners. Kan via de lokale blaadjes. Aangezien je pas vanaf 
augustus/september Aziatische hoornaars gaat spotten op bloeiende planten is het 
best dit in deze periode te communiceren aan de buurt of aan berichtgeving van de 
gemeente (Hier ben je best op tijd wegens concurrentie met andere aankondigingen).

Overlast aan de bijenkast
Je kan AZ Hoornaar gaan wegvangen met vangkooien, maar dit is zeker in augustus nog 
weinig succesvol. Wat je niet moet doen is elke bezoekende AZ Hoornaar proberen dood 
te kloppen. Let op: AZ Hoornaars spuiten gif en prikken niet alleen. Naast handschoenen is 
er dus ook een bril noodzakelijk. Er zijn alternatieven…. 

Wat je wel kan doen is het vlieggat verkleinen zodat de AZ Hoornaar de kast niet kan 
betreden. Dit kan gewoon door het aanbrengen van een muizengaas. Er bestaan vandaag 
heel wat verschillende vangkooien. Je kan met een wespenval werken en lokken via 1/3 
witte wijn, 1/3 bruin bier en 1/3 cassissiroop of  je hebt gespecialiseerde vallen waar al de 
bijvangst ook terug weg kan (VBI-val op Hof Ter Saksen voor 25 EUR). Waarom de alcohol? 
Om te vermijden dat bijen in uw val terecht komen en de lokstof meedragen naar hun 
eigen nest (diverse negatieve ervaringen hiermee).

Opsporen Aziatische hoornaar

Groetjes, Geert

Meer informatie: https://vlaamsbijeninstituut.be/diensten/gezondheidsdienst-aziatische-hoornaar
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Mogelijks nieuw valtype Aziatische hoornaar

Groetjes, Olivier

Bron: https://www.centre-limousin-poitou-charentes.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-solution-de-lutte-contre-le-frelon-

asiatique

Het seksferomoon van de Aziatische hoornaar werd dankzij gezamenlijk onderzoek in China 
en Frankrijk geïdentificeerd. Dit geeft hoop voor de ontwikkeling van een val tegen dit 
bijenetende insect. Als onderdeel van een Frans-Chinese samenwerking, “identificeerden 
wetenschappers het seksferomoon van de Aziatische hoornaar en testten het als lokaas in 
China en Frankrijk. Ze toonden zo aan dat het feromoonaas veel mannetjes kon aantrekken 
tijdens de reproductieperiode van de soort - vanaf september tot november – en worden 
zo uit de buurt van toekomstige koninginnen gehouden wanner ze nieuwe kolonies 
opstarten”, legt een persbericht van de Universiteit van Tours uit.

“Deze resultaten geven hoop voor de toekomstige ontwikkeling van een val om deze 
invasieve hoornaar te bestrijden, waarbij dit seksferomoon als selectief lokaas wordt 
gebruikt. Omdat dit soortspecifiek is, trekt het alleen mannetjes van de Aziatische hoornaar 
aan. Het idee is om deze mannetjes in grote aantallen te vangen voordat ze kunnen paren 
met toekomstige koninginnen”, aldus de verklaring.

“We zetten deze feromonen op een blad om ze te testen”, zegt dokter Eric Darrouzet van 
het Institute for Research on Insect Biology (IRBI) van de Universiteit van Tours. “En het 
werkt!”

“Op de universiteitscampus, in Tours, legden we een stuk papier gedrenkt in seksferomoon 
op de grond, toen we geen hoornaars konden vaststellen. Na een paar minuten arriveerden 
mannetjes van de en cirkelden ze rond op zoek naar het vrouwtje. Theoretisch zouden alle 
mannetjes van de soort, zodra ze de geur waarnemen, moeten komen”. Het enige dat 
overblijft is ze te vangen om te voorkomen dat ze zich elders voortplanten.

Voorkomen dat koninginnen paren

De koninginnen “kunnen niet paren met mannetjes, of toch niet voldoende, zo is het 
mogelijk om op lange termijn een vermindering van het aantal kolonies Aziatische hoornaars 
of minder dichtbevolkte kolonies te bekomen (...) En als ze paren met hun broers leidt ook 
dat tot een vermindering van het aantal individuen”, merken de wetenschappers op.



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

HWB 191 19

Het sneeuwt wanneer ik hier de pen ter handen neem. Wat een verschil met de week 
ervoor, dan zaten we met temperaturen van boven de achttien graden. Die heerlijke 
temperaturen en zon maakt heel wat los in de natuur. Bloesems allerhanden en onze 
noodzakelijke wilgen in diverse soorten zijn bevlogen geweest.  Ook de heel vroege katjes, 
op een beschutte plek uit de wind met die zachte temperatuur begin dit jaar. Zij streken 
met mooie volle korfjes vermoeid neer op onze vliegplanken, het krioelde van naarstige 
werkster. Jonge bijen vlogen hun eerste vluchten en oriënteerden zich om in de nabije 
toekomst de vloot aan nectar halende vliegmachientjes aan te vullen. Het is niet enkel 
nectar en stuifmeel, bij het ochtendgloren trekken ze eropuit om water te verzamelen, de 
nodige mineralen en nuttige bestanddelen vinden ze daar ook in terug. Wat broodnodig is 
voor een jong uitbreidend volk. April is pril, wanneer dit hier neergeschreven wordt. Ons 
vernieuwing van het volk ook, en dit om klaar te zijn voor de vele bloesems van het fruit 
te bestuiven. Ik mag niet klagen want verscheidene kasten staan klaar voor hun reis naar 
het koolzaad.  De thuisblijvers kunnen de boomgaarden voor hun rekening nemen en naar 
het einde van de maand zal de meidoorn er ook al zijn. Ik hoop op het koolzaad milde 
temperaturen te hebben, dus zonder een schrale oostenwind die alles koud en droog 
maakt. Want dan zal dat ook een schrale oogst worden daar in de Ardennen. En dan is in 
vele gevallen het klimaat in Vlaanderen aangenamer voor de bijen om oogst te halen op 
de fruitbloesems. Maar dan ook alleen als nachtelijke vorst uit blijft. 

De bijen zijn zeer compact de winter uitgekomen, op één enkel simplex hoogsel en ze zijn 
onlangs met die mooie dagen uitgebreid naar twee rompen.  Een deel opgewerkte ramen 
maar met een overvloed aan waswafels. Zo van die dikke zelf gegoten wafels, waar ze 
behoorlijk bijt op hebben en zo zeer snel uitgebouwd zullen zijn. Met deze hopelijk korte 
terugval van temperatuur zijn ze nu dus verplicht binnen in hun woonst werken uit te 
voeren en kunnen zich op het bouwen concentreren. Bijvoederen was niet aan de orde, 
voldoende reserve en met een massa aan bijen zal dit goed gedijen. De jonge bijen kunnen 
aan de slag en weten wat te doen, en de varroapopulatie zal gestaag mee evolueren. Met 
de darrenraatmethode gaan we dat trachten te drukken, tot we dan via arrest methode 
en koninginnenkweek dat zeer sterk kunnen terugdringen. We kijken er alvast naar uit. 
En wie weet hebben we geluk met bijen die poetsgedrag vertonen waarbij ze zelf de 
besmettingsgraad op pijl houden. Afwachten dus, maar laat ons eerst maar genieten van 
het nietige insect de bezige bij, een wondere wereld die ons blijft verbazen.
Een fijne groet, en hopelijk tot op één of andere samenkomst 

Groetjes, Gilles

Woordje van een bestuurslid
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Imkers moeten inheemse honingbijen houden

25-MRT-2022 - Bioloog Jacques van Alphen 
schreef een boek over biologen die door de 
eeuwen het natuurlijke gedrag van wilde 
honingbijen ontrafelen. Dat gedrag is van 
zichzelf al super interessant, maar het zet ook 
de manier waarop de commerciële bijenvolken 
gehouden en geteeld worden in een nieuw 
licht. Van Alphen stelt dat imkers inheemse 
zwarte honingbijen moeten gaan houden. 
Beter voor de soort en de imkers!

‘Honingbijen’ is een met passie geschreven 
boek over de evolutie, de ecologie en het 
gedrag van honingbijen. Het beschrijft het 
onderzoek dat het gedrag van honingbijen 
stap voor stap ontrafelde en de bijzondere 
mensen die dit met slimme experimenten 
deden. Het boek beantwoordt de vraag hoe 
het mogelijk is dat een bijenvolk van enkele 
tienduizenden individuen zonder leider kan 
functioneren en reageren op veranderingen 
in de buitenwereld. Het beschrijft hoe een 

bijenvolk besluit te verhuizen, en aan wat voor een woning het de voorkeur geeft.

Seksleven

Het boek verklaart het hoe en waarom van het ingewikkelde seksuele leven van honingbijen 
en, een probleem waar Darwin al over nadacht, hoe de verhouding van de aantallen 
mannetjes en vrouwtjes moet zijn. Het legt uit hoe alle aspecten van dit ingewikkelde 
seksuele leven belangrijk zijn in het weerbaar maken van bijen tegen nieuwe ziekten en 
parasieten.

Vervolgens wordt de geschiedenis verteld van de invasie van de varroamijt uit Oost-Azië. 
Het geeft antwoord op de vraag waarom in de VS en West-Europa na veertig jaar nog altijd 
honingbijenvolken sterven aan infecties met deze mijt, terwijl de bijen in Zuidelijk Afrika 
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Imkers moeten inheemse honingbijen houden

Overgenomen van Naturalis Biodiversity Center: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/

message/?msg=28962&fbclid=IwAR13an5HiZmiRM69C5wcVhF1TUW0PAuy_JK8_Jv5r4NlcKpmdvE2Nnjub4U

en Zuid-Amerika er al snel resistent tegen werden. Het blijkt alles te maken te hebben 
met de manier waarop ras-honingbijen al decennia lang bij ons worden geteeld. Het boek 
bespreekt hoe honingbijen weer duurzaam weerbaar gemaakt kunnen worden tegen 
ziekten en parasieten.

Bedreiging

De ras-bijen in Nederland bestaan uit hybriden van ondersoorten die niet in West-Europa 
thuishoren, en die een gevaar voor de biodiversiteit vormen. Deels door concurrentie 
tussen honingbijen en andere bestuivers, maar ook en vooral doordat onze inheemse 
wilde honingbij, de zwarte honingbij, dreigt uit te sterven doordat imkers hun exotische 
mannetjesbijen in de natuur loslaten.

Het boek draagt ook de oplossing aan: imkers zouden inheemse zwarte honingbijen moeten 
gaan houden. Dat alleen exotische en gekruiste bijenrassen hoogproductief kunnen zijn is 
een misvatting. Door daarvoor inheemse wilde bijenlijnen te selecteren, kunnen we in 
één klap zowel onze zwarte honingbij redden als de decennialange problemen van imkers 
verhelpen, aldus de aan Naturalis verbonden emeritus hoogleraar Jacques van Alphen.

Kortom, het boek ‘Honingbijen’ gaat de problemen die voortvloeien uit het houden van 
honingbijen niet uit de weg - en draagt er gedurfde oplossingen voor aan.

Meer informatie

Het boek ‘Honingbijen - een natuurlijke en minder natuurlijke historie’ geschreven door  
Prof. Dr. Jacques van Alphen, verschenen bij Uitgeverij Brooklyn. Het heeft 144 bladzijden 
en kost  €15,-. Het ISBN is 9789492754448.
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Groepsaankopen suiker en bloembollen

De KOIV vzw gaat de gezamenlijke aankoop van kristalsuiker en opgeloste suiker voor de 
wintervoeding van onze bijen organiseren en dit aan gunstige voorwaarden. De Wase 
imkersbond zal deelnemen aan deze groepsbestelling.

• Kristalsuiker aan (€ 18 per zak van 25kg). De suiker is van het type K2 en zal voorzien 
zijn van een label met vermelding van lotnummer en gewicht. 

• Apisuc (73% droge stof) aan € 14,35 per bidon van 14kg.
• Trimo-bee aan € 14,50 per bidon van 14kg
• Sint-Ambrosius siroop (75% droge stof) aan € 12,35 per bidon van 14 kg.

Bestelling en betaling voor 10 mei op het volgende adres: Secretariaat.wib@gmail.com 
Met vermelding suikerbestelling - hoeveelheid - naam van het product!

--------

Bijen hebben nood aan stuifmeel. Bijen oogsten pollen als bron van eiwitten, vetten en 
vitaminen. Stuifmeel is een essentieel bestanddeel van het larvale voedsel, vandaar deze 
bloembollenactie. Het bijenrestaurant zal zeker door onze bijen geapprecieerd worden. 
De KOIV stelt jullie graag een bloembollenmengsel voor bijen ter  beschikking. Dit mengsel 
werd speciaal samengesteld om een lange  bloeiperiode te overspannen zodat de bijen 
er maximaal van kunnen profiteren. Deze BIO Flowerbulbs tas (40 bloembollen) bevat de 
volgende soorten: 

• Allium Purple Sensation,
• Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’, 
• Muscari armeniacum,
• Crocus ‘Ruby Giant’. 

De prijs bedraagt 4,5 euro per pakje, goed voor 1m².

Bestelling en betaling voor 1 juni op het volgende adres: Secretariaat.wib@gmail.com 
Met vermelding biobollen - aantal pakjes.

Betalingen op de rekening van de WIB: BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB
Let wel op om correct te betalen. Zo blijft het overzichtelijk.
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