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                       Wase ImkersBond  
                          Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 

Website WIB  http://www.waseimkersbond.be 
 

E-mailadres voor HWB(secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waasse Bieke “ (HWB)  is het contact– en informatieblad 
van de Wase Imkersbond ( WIB ) Deze imkerinfo verschijnt vier maal per jaar 
telkens op 70 exemplaren. 

  OVERNAME Publ. HWB:                                                                          

 Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, meningen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur. Overname van artikelen en 
afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redactie van HWB en bij publicatie 

is bronvermelding noodzakelijk. 

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst ‘’t korfje’. Hiervoor is de  toelating van de 

tekenaar vereist.(adres Redactie) 

Redactieadres HWB                                                                                      

Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele                                    
E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel .03.772 37 16                                   

     vu HWB:                                                                                                         

Jos. S. Beyers Westakkerlaan 26, B-9120 Beveren                                                
E-mail: domus.apis@skynet.be   tel. 03 775 57 34   

Secretariaat WIB :                                                                                           

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 Zwijndrecht                                              
E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel 03 252.58.54                                                                   

Rekeningnummer WIB : 068-0353160-10 

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd 
door de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene die de betaling doet    

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

 Willy Devriese, Coolen Gilles 
 

 
 

Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.B., Krijgsbaan 281-S35  

B-9000Gent. Voor alle informatie Bijenteelt en aanverwante onderwerpen 

09/264 49 25 
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 De Voorzitter zegt: 
Beste Vrienden, trouwe leden van de Wase Imkersbond, sympathisanten en 

nieuwkomers, 

Het is bijzonder verheugend dat er terug nieuwe leden kunnen genoteerd worden 

in onze ledenlijsten. Jonge, in ouderdom althans en dat is heel verheugend, 

hebben de weg gevonden naar de imkerij en naar onze bond. Sommigen onder 

hen via een cursus voor beginners. Anderen, de ouderen, zijn teruggekeerd na 

jaren te druk bezig te zijn geweest met hun job en eindelijk vinden ze nu, als 

gepensioneerde, de weg terug naar hun hobby van toen. Hopelijk houden de 

laatsten  het vol, want het imkeren, anno 2010 is niet het imkeren van voor 

twintig, dertig  jaar geleden. Maar  allen verwelkomen we met open armen. Aan 

de anciens onder ons is het gelegen dat zij zich snel thuis voelen in de Wase 

Imkersbond. Enkele van hen mochten we al begroeten op onze 

ledenvergaderingen op de tweede donderdag van de maand.  

In de komende jaren is er heel wat te vieren in onze vereniging. Volgend jaar 

bestaat onze bijenstand op Hof ter Saksen VIJFENTWINTIG JAAR. En we 

willen dat niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. We zullen zeker aan de 

vrienden-pionniers denken die de hal optimmerden in hun vrije tijd. Uit vrees een 

naam te vergeten sla ik hierbij de naamlijst van ijverige biemannen maar best 

over. In 2013, bestaan de Wase Biemannen HONDERD JAAR. Wat in 1913 

begon onder de naam Sint-Nikolaessche Biehouders werd voortgezet in 1972 als 

Wase Imkersbond. Resultaat van de grote fusie van de meeste bonden in het Land 

van Waas. Om deze festiviteiten grondig voor te bereiden hebben we heel wat 

man- en vrouwenkracht nodig. 

Nu al laten we een belletje rinkelen bij de eventuele kandidaten om er samen iets 

groots van te maken. De ideeënbus staat klaar. 

Plaatsgebrek doet ons enkele dwingende beperkingen opleggen. Zo kan onder 

anderen de jaarlijkse nota met de Suikerbestelling niet geplaatst worden. 

Belangstellenden kunnen en inlichtingen en een eventuele bestelling doen bij 

onze volgende maandelijkse bijeenkomst of een telefoontje/mailtje plegen naar 

onze secretaris. Ook zoeken wij nog een ruime opslagplaats om de eventuele 

bestellingen  voorlopig te stockeren. 

En zo staan we aan de start van een nieuw seizoen. Hopelijk hebben onze bijen 

het goed gedaan in de voorbije winter en staan ze klaar om de honingpotjes goed 

te vullen. Zij zullen er ons doen aan denken dat het 

ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 
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 DE VICE-VOORZITTER ZEGT: En toch zal’t Lente worden 

Wij hebben er lang op zitten wachten, maar ik ben er gerust in 
de lente staat voor de deur. Het was jaren geleden dat we zo 
een ouderwetse winter hebben meegemaakt. Wij moesten 
wachten tot de laatste dagen van februari eer sneeuw en ijs 
verdwenen waren en de zon zich liet zien. Alles kwam plots 
tot leven, de eerste bloempjes staken als welkom hun 
hoofdjes boven de grond. Ook de eerste vogelliedjes klonken 
van uit de hoogste top van mijn notelaar, er was verandering 
op komst. Ook de bijen deden hun grote kuis en brachten hun 
dode zusters naar buiten. Zolang de hoeveelheid nog te tellen 
is, is er niets mis met dat volk. Nu begint de koningin meer 
eitjes te leggen en kunnen de werksters aan de slag met de 
eerste nectar en stuifmeelgevende katjes te bezoeken. De 
imker kan nu een beetje helpen met wat voederdeeg op de 
raten te leggen. Wanneer de temperatuur wat gunstig is, kan 
je er aan denken een eerste nazicht te doen en enkele oude 
raten te vervangen door nieuwe verse waswafels. Deze 
worden prachtig opgewerkt met werkstercellen. Dit moet je 
doen voor dat de koningin begint met darrencellen te 
beleggen, want dan werken ze nog alleen darrencellen op.  

Wij hopen dat er niet te veel volken achter gebleven zijn door 
ziekten of andere niet altijd gekende oorzaken. 

Wij leven op hoop, want hoop doet leven.  

Een recept bij verkoudheden:  

Drie dagen lang een lepel lauwwarme honing innemen 
gemengd met ¼ koffielepel kaneelpoeder.  
Dit zal de hoest verlichten, de sinussen vrij maken en 
tenslotte de verkoudheid genezen.  

Fons  
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

 
Beste leden, stilaan gaan we naar beter weer, de winter is praktisch 

voorbij hoewel het toch nog kan vriezen. Ik ben al gaan kijken of mijn 

bijtjes al vlogen, en inderdaad bij zonnig weer op het einde van februari 

zag ik dat van mijn drie kasten er maar twee vlogen.  

 De kast waar geen beweging was, zag ik toen ik tussentijds mijn 

varoaschuif reinigde dat er geen bevuiling meer was. Dus kon ik er van 

op aan dat er geen leven meer in de bijenkast was. 

Dat die kast de winter niet zou overleven, komt denk ik omdat die kast 

vrij laat op het jaar gevormd was, een jonge koningin die vrij laat op het 

jaar bevrucht was, en weinig bijen had om echt goed op te kunnen 

starten. Ook het aanbod van stuifmeel was niet meer voorhanden. Dit 

pakken we in de toekomst anders aan. Het was een poging waar ik van 

tevoren al wist dat dit verkeerd ging aflopen. 

Maar wie niet waagt, niet wint. 

Gilles 

Om mijn administratie op punt te stellen ben ik door hogere  instanties dringen 

verzocht om van alle leden de geboortedatum op te lijsten.  

  

DAAROM VERZOEK IK JE VRIENDELIJK MIJ JE GEBOORTEDATUM – 

LIEFST ONMIDDELLIJK - DOOR TE MAILEN NAAR  

secretariaat.wib@hotmail.com  OF TELEFONISCH DOOR TE GEVEN OP 

    03/252.58.54 AUB. 

 

Dit is een oproep aan al die leden die dit eerdere verzoek nog niet hebben 

beantwoordt. 

 

Ik dank je bij voorbaat. 

VERZOEK VAN DE SECRETARIS 

mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
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Vliegen in vermomming. Zweefvliegen  

Na het lezen van het artikeltje van Marc Nicque in het vorige Bieke over 

zweefvliegen besloot ik om er meer over te weten te komen. 

Als er één diergroep is waarvan de individuen niet lijken wat ze zijn, dan zijn dat 

wel de zweefvliegen. Wespen, bijen en hommels, alles komen we onder 

zweefvliegen als vermomming tegen. Bloembezoekers bij uitstek zijn het, die 

massaal in de tuin aanwezig kunnen zijn, en daarbij nog opvallen ook. En toch zijn 

ze wat hun levenswijze en nut voor de meesten onder ons onbekend. 

 

Ondanks die bedriegerij zijn zweefvliegen met een beetje goede wil toch als zodanig 

te herkennen. Ze heten natuurlijk niet voor niets zweefvliegen. Vaak staan ze stil in 

de lucht, voor ze op een bloem duiken. Kenmerkend is ook het territoriaal gedrag dat 

een aantal soorten vertoont. Hierbij staat de vlieg op een vaste plaats in de lucht, om 

van daaruit naar passerende insecten uit te vallen. 

 

Sommige soorten vliegen wel op de manier van het insect dat ze nabootsen, maar als 

ze zitten, vertonen ze onmiskenbaar vliegengedrag. Zoals vliegen in hun poten 

wrijven en hun kop schuin houden, zo zullen andere insecten zich nooit gedragen. 

Alle vliegen hebben bovendien korte stijve voelsprieten, terwijl die van bijen en 

wespen lang en soepel zijn, en voortdurend bewegen. Het hele lijf van bijen en 

wespen is trouwens veel soepeler dan van vliegen. Vliegen eten nectar en stuifmeel, 

maar verzamelen dit nooit. Een insect met stuifmeelklompjes aan de achterpoten is 

dus altijd een echte bij of hommel. 

 

Zweefvliegen kunnen in de tuin net zo vroeg in het jaar present zijn als hommels en 

bijen. Als eerste komen de vrouwtjes van blinde bijen uit hun 

overwinteringschuilplaats te voorschijn. Die enkele blinde bij valt tussen de echte 

bijen niet op. In april begint het zweefvliegseizoen pas echt op gang te komen, en in 

de loop van het jaar worden ze steeds talrijker. In juli en augustus vliegen de meeste 

soorten. Tot in oktober zitten er op zonnige dagen volop zweefvliegen op de nog 

bloeiende bloemen. De meeste zijn blinde bijen. Ze 

hebben duidelijk voorkeur voor bepaalde bloemen. 

Gele composieten en klimop zijn het meest in trek, 

herfstasters zijn tweede keus. 

 

Zijn de volwassen zweefvliegen fervente 

bloembezoekers, hun larven moeten we op heel andere 

plaatsen zoeken  
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 Vliegen in vermomming. Vervolg 1  

 De larven van de meeste zweefvliegen zijn voor ons nuttige beestjes. Deze leven 

in bladluiskolonies. Om tot volle wasdom te komen, zuigt één larve honderden 

bladluizen leeg, tot 1200 exemplaren in zijn korte leven. De zweefvlieglarve kan 

heel slecht tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Gezien het aantal zweefvliegen 

dat 's zomers in de tuin aanwezig kan zijn, moeten zweefvlieglarven bladluizen 

beter kunnen bestrijden dan wij met onze chemische middelen. 

 

Van een aantal gewone soorten in de tuin eten de larven echter geheel andere 

zaken. Die zijn bijvoorbeeld in de composthoop te vinden, waar ze hun steentje 

bijdragen aan de vertering van het plantenafval. Andere zijn opruimers in wespen- 

en hommelnesten. Van een enkele soort leven de larven in bloembollen. 

 

Levenswijze  

Een zweefvliegvrouwtje van een bladluisetende soort legt haar eieren op die 

plaatsen waar gewoonlijk bladluizen zitten. Dit is onder op het blad of op de 

stengel. Voor enkele soorten moet een flinke bladluiskolonie aanwezig zijn wil het 

vrouwtje een ei leggen. Sommige soorten zijn gespecialiseerd op een bepaalde 

bladluis, maar voor de gewone soorten, die talrijk voorkomen, voldoet vrijwel 

iedere bladluissoort. 

Na een paar dagen komt de larve uit het ei. Deze is 

pootloos en blind, zoals alle vliegenlarven. Een kop 

is er ook niet aan te ontdekken. Half opgericht 

zwaait hij heen en weer op zoek naar een prooi. Een 

bladluis wordt met mondhaken aan de snuit geprikt, 

opgetild en leeggezogen, terwijl de zweefvlieglarve 

op zijn achterlijfspunt balanceert. De vergelijking 

met een jonglerende zeehond is zo gek nog niet. Tot 

honderd bladluizen per dag worden op deze manier verorberd. De larve verpopt in 

de laatste larvenhuid op de plant, of in de grond. Dit is de levenswijze van de 

grootste groep zweefvliegen. 

Van een andere grote groep soorten leven de larven in stilstaand water of in 

mesthopen. Ze zeven de fijne deeltjes organisch materiaal uit de vloeistof 

De larven hebben hetzelfde ademhalingsprobleem als andere insecten die in het 

water leven. De oplossing van het probleem is in dit geval bijzonder origineel en 

komt bij geen ander insect voor. Aan het achterlijf zit een ademhalingsbuis, die uit 

drie delen bestaat, en daardoor als een telescoop in- en uitgetrokken kan worden.  
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 Vliegen in vermomming. Vervolg 2 

De buis kan voor een groot deel in het lichaam getrokken worden, en 

weer uitgeschoven tot soms meer dan vier keer de lichaamslengte. De 

punt van de buis waarop de ademhalingsopeningen zitten, steken ze als 

een snorkel boven de waterspiegel. Trekken ze de buis in, dan wordt deze 

afgesloten door een krans van haren. Zulke dieren worden 

rattenstaartlarven of rotjes genoemd. De larve overwintert ter hoogte van 

de waterspiegel in de modder of in de grond. Maar om te verpoppen zoekt 

hij een droger plekje op. 

 

Naast deze twee levenswijzen komen er nog andere voor. Deze zijn 

beperkt tot een klein aantal soorten. Het spectaculairst is de levenswijze 

van de grote Volucella-soorten, waarvan sommige op hommels lijken. 

Hun larven leven in hommel- of wespennesten. Andere insecten zouden 

direct aangevallen worden, maar deze dieren worden in het nest 

getolereerd. Een vrouwtje legt haar eieren aan de buitenkant van het nest. 

De larven die eruit komen vallen onder in het nest of weten erin te 

kruipen. Het zijn afvaleters, die de dode beesten opruimen en de 

uitwerpselen van de aanwezige larven. De hommel- en wespenlarven in 

hun cellen legen hun darmen pas op het moment dat ze gaan verpoppen. 

Op een of andere manier worden de vliegenlarven dat gewaar en zij zijn 

ter plekke aanwezig om de uitwerpselen direct op te kunnen eten. Voor 

een wespen- of hommelkolonie zijn het dus zeer nuttige beesten. 

 

Belagers  

De volwassen zweefvliegen die op angeldragende insecten (bijen, 

hommels en wespen) lijken, kunnen door hun uiterlijk behoorlijk 

gevrijwaard zijn voor dl' vraatzucht van vogels. Ook honden en katten 

kunnen we voor dit soort heest en terug zien deinzen. Zelfs padden 

weigeren blinde bijen te eten, wanneer ze eerder met een echte hij hebben 

kennisgemaakt. Wat vogels betreft, moet de gelijkenis erg goed zijn 

willen ze erin trappen. Maar niet alle dieren letten op het uiterlijk van hun 

slachtoffer, ze kunnen het vaak zelfs niet waarnemen. Andere insecten en 

spinnen bijvoorbeeld zal het een zorg zijn. Een krab of springspin duikt 

ook boven op een zweefvlieg. Sommige wespen zijn zelfs gespecialiseerd 

in het vangen van zweefvliegen. 
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 Vliegen in vermomming. Vervolg 3 

De larven die in mesthopen of stilstaand water leven, kunnen aan dezelfde 

dieren ten prooi vallen als de andere insectenlarven die daar leven. In 

mesthopen zijn dat vooral andere vliegenlarven, zoals van mestvliegen en 

enkele echte vliegen. 

aantal soorten  

Nederland   circa 300 

België  circa 315 

wereldwijd  circa 4500 

algemene gegevens  

levenscyclus   21 dagen-1 jaar 

overwintering   volgroeide larve of volwassen 

aantal larven stadia  3 

voedsel larven   dierlijk, plantaardig of organisch afval 

volwassen stadium  

lichaamslengte   3-35 mm 

voedsel   nectar en stuifmeel 

vliegtijd   april-oktober 

levensduur   tot half jaar 

 

Foto 1 Blinde bij / foto 2 bladluis etende larve / foto 3 doodshoofdzwever / foto 

4 Gele fophommel 
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 ACTIVITEITEN APRIL  MEI EN JUNI 2010 

Als ik dit rubriekje schrijf is het nog putje winter. Ik hoop dus “vurig” 

dat als je het leest de eerste lente in de lucht hangt en onze bijen de 

winter goed hebben getrotseerd.  

April is de maand waarin wij toch al eens een kijkje hebben mogen 

werpen in de ziel van onze volken. Toch gaan wij op donderdag 8 
april geen imker aan het woord laten maar een man gepassioneerd 

door verre familieleden van onze bij namelijk haar solitaire nichtjes. In 

de voordracht “Solitaire bijen hun vormen, levenswijze en belang” 

zal Dries Laget ons meenemen in de wondere wereld van deze 

insecten en ons boeiend vertellen hoe wij hen kunnen helpen in hun 

vrijwaring en opgang ten bate van de natuur en haar diversiteit. 

Op donderdag 6 mei, en NIET OP 13 MEI !! gaan wij wel een 

typische bijenzaak onder loep nemen. Namelijk het zwermen. In de 

uiteenzetting “Zwermen en zwermbehandeling” zullen wij trachten 

op zoek te gaan naar het belang van dit fenomeen, de oorzaken en de 

gevolgen – gekende en onderkende -voor het bijenvolk en gaat de 

spreker zijn zwermbehandelingen en technieken toelichten. Een 

onderwerp dat zowel de ervaren maar zeker de beginnende bieman 

moet interesseren.  

Van donderdag 13 tot maandag 17 mei zijn wij als bond deelgenoot in 

de Aardbeifeesten van het Waasland. Naast de jaarlijks gesmaakte 

tentoonstelling op het marktplein van Melsele ben je zeker op 

donderdagnamiddag vanaf 15:00 uur welkom in de “proeverstent”. 

Hierin stellen tal van handelaren hun producten voor en geven de 

bezoeker de kans ervan te proeven. Het is zeker een aangenaam kader 

om tal van gelijkgezinden te ontmoeten.  

Op donderdag 10 juni komt een ervaren fruitteler uit onze regio, Luk 

Tack in zijn voordracht “De moderne fruitteelt en de bijen” ons 

vertellen over de toepassingen van ziekten- en ongediertebestrijding en 

inzet van bijen in de vroegere en hedendaagse  fruitteelt. Hij zal ons 

zeker iets vertellen over de alternatieven die er zijn gekomen in de 

plaats van de schadelijke pest- en herbiciden en het belang van de 

bijen in zijn vakgebied. Zeker een boeiend onderwerp ook voor ons 

imkers.   WiDe 
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LENTEMARKT TE SINT-NIKLAAS 

Op zondag 16 mei is het Lentebeurs in Sint-Niklaas. Een manifestatie 

waarop wij als imkervereniging niet mogen ontbreken. 

Tal van verenigingen, planten- en bloemenhandelaars maar ook heel 

wat particuliere plantenliefhebbers nemen deel aan deze “fleurige” en 

fel bezochte markt. 

Wij nemen daar aan deel op de eerste plaats om het nut van onze bijen 

te promoten maar ook om de noodzaak van de imkerij en dus onze 

hobby aan het grote publiek kenbaar te maken. 

Dat kunnen wij alleen door de bijen en onze liefhebberij zo objectief en 

concreet mogelijk aan Jan Modaal toe te lichten en zo heel wat 

vooroordelen en misvattingen uit de wereld te helpen. 

Dit doen wij door zoveel mogelijk met visuele middelen te werken en 

onze stand zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waarin wij overigens bij 

de vorige editie zeker zijn geslaagd.  

Om de stand van dit jaar op zijn minst even mooi en aanlokkelijk te 

maken, hebben wij wel wat helpende handen nodig. Ook voor het 

bemannen van de stand zoeken wij nog enkele gedreven, vertelgrage 

medewerkers. Vele handen maken het zwaarste werk licht en 

aangenaam en een versnapering en een drankje alle werk gezellig. Als 

je je geroepen voelt, al was het maar voor even, meld dit dan aan onze 

voorzitter. Je kan dit doen op zijn telefoonnummer  03/775.57.34.  

Een bezoekje aan deze Lentemarkt is zeker geen verloren tijd en een 

visite aan onze stand een hart onder de riem voor al het harde labeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot dan 
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Eertse Bijensymposium op 17 april 2010 te Knokke.  

Het gaat niet goed met de honingbij. Dit is algemeen bekend want 

het diertje wordt voortdurend bestudeerd en gekoesterd. 

Wetenschappers hebben vastgesteld dat niet alleen deze soort wordt 

bedreigd. Ook de wilde bijen, waaronder solitaire bijen en hommels, 

krijgen rake klappen. Het uitsterven van bijensoorten heeft 

verschillende oorzaken en is het onderwerp van wetenschappelijk 

onderzoek. 

Heb je interesse voor de bijen en wil je bijdragen tot het ombuigen 

van de teloorgang van bijensoorten, dan mag je het West-Vlaamse 

Bijensymposium niet missen! 

PROGRAMMA 

9u30   Ontvangst 

10u00  Verwelkoming door Graaf Leopold Lippens, 

Burgemeester van Knokke-Heist 

'Hommels, bijen, wespen... wie geraakt er nog wijs 

uit?' - Kris Struyf 

'Crisis: ook voor de bijen?' - Dries Laget 

Koffiepauze 

„bed and breakfast voor bijen : eenvoudiger dan je 

denkt !‟ –  

Bart Vandepoele 

'Omgang met wilde bijen en honingbijen in 

natuurgebieden' –  

Chiel Jacobusse 

Korte Vragenronde – PETER NORRO 

12u30   middagpauze   broodjesmaaltijd 

13u30    'Honing kan men importeren, bestuiving niet.' - Albert 

Reynaers 

   'Pollen- en nectarranden: een hoopvol experiment in 

landbouwgebied' -   Dieter Depraetere 

14u30  Panelgesprek & debat  - PETER NORRO 

15u30  Slotwoord door Dhr. Naeyaert, geduputeerde voor 

landbouw met aansluitend receptie 

 

de zorg voor zowel honingbijen als wilde bijen en mensen aanzetten 

 Final Countdown of zonnige toekomst?  
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Met dit symposium willen zij het brede publiek warm maken voor 

tot actie. Het kadert binnen het internationale jaar van de 

biodiversiteit „Countdown 2010‟ en  

wordt georganiseerd door de gemeente Knokke-Heist, de 
provincie West-Vlaanderen en Proclam vzw.  

PRAKTISCHE INFO 

 

Inschrijving is verplicht en kan telefonisch op het nummer:  
050/630 430. 

Je bent pas definitief ingeschreven na storting van 5€ 

(broodjeslunch inbegrepen) op rekeningnummer 001-3357400-

15 van Cultuurcentrum vzw. 

Locatie: Cultuurcentrum, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist 

Routebeschrijving: www.ccknokke-heist.be > praktische info > 
routebeschrijving 

 

Carpooling is mogelijk. Afspraak aan de kerk van Vrasene om 

8:15 uur. 
 

P.s.: Deze informatie en uitnodiging  mag reizen, vertel het 

gerust door naar alle geïnteresseerden. 

 Final Countdown of zonnige toekomst?  

Heel wat dieren die normaal in onze streek leven, hebben het moeilijk. 

De stedelijke milieuraad (Stramin) en het stadsbestuur van Sint-Niklaas 

willen in de loop van het jaar, met het project "Dier in de kijker: u 

beslist!" één dier in de kijker plaatsen door lokale acties ter 

bescherming van dit dier. daarbij worden vier dieren voorgesteld: de 

honingbij, de egel, de watersalamander en de huismus. Alle inwoners 

worden uitgenodigd om één dier uit te kiezen. Wie deelneemt, maakt 

kans op een mooie verrassing, onder meer een gezinsabonnement voor 

'De Ster' of een geschenkbon voor de stadskern. LEES VERDER 

Dier in de kijker: Stem op de bij !!! 

http://www.ccknokke-heist.be/
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 CHECKLIST ZWERM SCHEPPEN 

Het zwermscheppen is voor mij een van de leukste en spannendste 

bezigheden van de imkerij. 

 

Als de brandweer of de politie je belt om een zwerm te scheppen, moet je 

voorbereid zijn en moet je 100% zeker zijn dat het zeker over bijen gaat. 

Je materiaal moet klaar staan zodat je onmiddellijk kan uitrukken. 

 

De eerste informatie die je de brandweer of de politie bij de oproep vraagt 

is de naam,telefoonnummer en het adres van de melder. 

Vervolgens bel je eerst naar de melder zelf en stel je hem de volgende 

vragen: 

Zijn het zeker honingbijen? Vraag om een beschrijving. 

Wanneer is de zwerm toegekomen? 

Waar zitten de bijen precies – hoe hoog, waarop? 

Vormen ze een probleem – kinderen, verkeer …? 

Hoe groot is de tros? Voetbal, basketbal, strandbal zijn maten die 

iedereen kent. 

Is de melder in de buurt – zo niet wanneer? 

Kan hij indien nodig materiaal zoals een ladder ter beschikking 

stellen? 

Laat je steeds goed uitleggen waar je moet zijn en hoe de zwerm 

bereikbaar is. 

 

Als je vaker een zwerm hebt geschept, zullen er vast nog andere vragen 

opkomen, dus hou altijd pen en papier bij de hand. 

 

Dingen die je de melder zeker moet zeggen: 

 

Blijf vooral rustig en op een veilige afstand. 

Besproei de zwerm zeker niet met water of een bestrijdingsmiddel. 

Zorg ervoor dat er iemand is als je toekomt. Vertel de melder hoe je 

wagen eruitziet. Zeker als de zwerm ergens te velde hangt. 

Zeg hem dat na het scheppen van de zwerm er altijd enkele bijen tijdelijk 

in de buurt zullen blijven. Zorg er natuurlijk voor dat de grote 

meerderheid mee in de korf zit. 

 

WiDe 
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 HET ZOEKBIEKE 

Imker zoekt voor aanplanting aan de bijen hal van de WIB op Hof Ter 

Saksen 

1 of meerdere "azijn- of fluweel " bomen. De wetenschappelijke naam 

voor deze interessante bijen boom is "Rhus typhina". Interessant in die 

zin dat de bloemen worden bevlogen voor de nectar en de gedroogde 

fluweel rode  "kaarsen" ideaal zijn voor te gebruiken in de beroker. 

Contact persoon: Willy Devriese   03/755.15.65   

mail  willy.devriese1@telenet.be 

Hebben wij jouw mail adres? 

 

Als je dit boekje ontvangen hebt en je hebt geen  mail ontvangen van 

de Wase Imkersbond dan hebben wij je mailadres nog niet. Gelieve dit 

dringend door te geven aan de admin@waseimkersbond.be en 

secretariaat.wib.@hotmail.com  

 

Dank bij voorbaat.  

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981 

 

Het Waasse Bieke (HWB) infoblad van de Wase Imkersbond ( WIB) 

Verschuint rond 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober 

Artikels en mededelingen moeten  

UITERLIJK 30 dagen voor de verschijningsdatum   
op het redactieadres toekomen  

REDACTIERAAD 

Paul Van Steirteghem admin@waseimkersbond.be 

Jos S. Beyers  domus.apis@skynet.be 

mailto:willy.devriese1@telenet.be
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MONITORING BIJENSTERFTE 2010 

.De winter was dit jaar opnieuw hard en lang. Waarbij het des te 

spannender wordt om in het voorjaar de bijenstand te bekijken. Op het 

Informatiecentrum voor Bijenteelt krijgen ze alvast alarmerende berichten 

over massale bijensterfte in Vlaanderen. Daarom willen zij ook dit jaar 

nagaan hoe de bijen de winter zijn doorgekomen. 

 

Vorige jaren werd er gewerkt via de assistenten in de bijenteelt. Dit jaar 

willen zij zelf de gegevens verzamelen van zoveel mogelijk imkers. 

Daarom deze vraag aan jullie om enkele gegevens door te sturen. Een lijst 

met de in te vullen gegevens kan je vinden op www.honeybee.be.  

Je kunt ook de volgende gegevens: 

je naam ( is niet verplicht) 

adres van je stand ( ook niet verplicht maar zinvol voor de 

geografische spreiding op te volgen) 

postcode ( wel verplicht) 

aantal ingewinterde volken 

aantal dood op 1 maart 2010 

aantal dood op 1 april 2010 

Deze gegevens kan je – tegen uiterlijk 15 april 2010 - doorsturen naar het 

Informatiecentrum voor Bijenteelt Krijgslaan 281, S33; 9000 Gent of 

mailen naar Bernadette.Rotthier@ugent.be. 

Het is al lang geen schande meer om deze gegevens bekend te maken. 

Iedere imker wordt met dit zorgelijke fenomeen geconfronteerd. Willen 

wij de oorzaken kennen of een remedie vinden is het NOODZAKELIJK 

OM DEZE GEGEVENS TE BEZORGEN. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en wij hopen op een goed bijenjaar 

voor u! 

Het formulier „Dier in de kijker: u beslist!‟ is te vinden aan de infobalie 

van het stadhuis, in de deelgemeentehuizen en in de stadsbibliotheek. 

Mail  “honingbij” aan  marleen.vandamme@sint-niklaas.be. 

Inzenden kan tot 30 maart 2010. 

Dier in de kijker: Stem op de bij !!! 

mailto:Bernadette.Rotthier@ugent.be
mailto:marleen.vandamme@sint-niklaas.be
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DAGBOEK CXIIIL  

Begin dit jaar, toen ik de mijn bijen controleerde stelde ik vast dat er een 

volk achterwege gebleven was. Maar verder kijken en de kast openen zat 

er niet in met al die vries- en sneeuwtoestanden. Bij het inwinteren had ik 

al mijn twijfels, maar nu werd mijn voorgevoel bevestigd. Geen 

beweging te observeren. Noch aan het vlieggat, noch een vluchtige blik 

via de voederopening bovenaan. Niks; Geen activiteiten te bespeuren. 

Maar de andere kasten deden het blijkbaar kalm aan.  Dus kon ik 

eigenlijk met een gerust hart opnieuw de draad gaan opnemen waar we 

einde 2008 gestopt waren. Namelijk de verkennende wandelingen langs 

de flanken van de Toros Dagli. Het oude Cilicië. De volle prachtige 

natuur van Zuidoost Turkije. Zie mijn Dagboek CCXXXVIII. 

 

Er bleven nog enkele oude steden, althans wat er van overbleef, te 

ontdekken. Maar dit keer bleven de Turkse weergoden mij niet goed 

gezind. Enkele dagen regen deden mijn plannen in de war lopen. Maar 

uiteindelijk  en met stevige stappers aan de voeten heb ik het er toch 

opgewaagd toen de zon eindelijk kwam piepen.  

Het openbaar vervoer, lees Dolmus, is hier prachtig en de vriendelijk 

chauffeur bracht mij en mijn gezelschap bijna tot op de plek waar ik 

wilde zijn. En daarvoor moest hij ettelijke kilometers van zijn traject 

afdwalen. Namelijk  Pheselis, niet te verwarren met phaselis. Want dit 

laatste zijn een wellust voor foeragerende bijen. Pheselis is een oude, zeg 

maar steenoude, stad. Of althans wat er van overbleef. Een stad die zich 

over enkele heuvels uitstrekt aan de Middellandse Zee of is het hier de 

Golf van Antalya? 

De chauffeur van de dolmus nam van ons afscheid en beloofde ons terug 

te komen ophalen als we via de GSM hem of een van zijn collega‟s, een 

seintje gaf. Zou De Lijn dat ook doen? 

 Een stevige boswandeling bracht ons bij de ruïnes van de oude stad. 

Gesticht door in 3500v.Chr. en later uitgebouwd door de Grieken en 

Romeinen. Drie havens had met hier aangelegd, een noordelijke, een 

midden en een zuidelijke haven We vonden een goed intact amfitheater, 

een prachtige hoofdstraat was nog zeer duidelijk aanwezig met links en 

rechts de nodige en vervallen magazijnen en woningen. Er bleef zelf een 

goed , deels in puin, en deels nog zeer mooi aquaduct te bezichtigen.  
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 DAGBOEK CXIIIL  (VERVOLG) 

Het Korfje 143 

Moe van het wandelen en de warme voorjaarszon staken we ons 

voetjes in het azuurblauwe water. Maar lang hielden we het niet uit. 

TE koud. Op de terugweg later die dag vonden we  nog een wijds 

uitgebreide bijenstand. Te midden van een open plek in het dichte 

bos. Meer dan honderd kasten stonden hier opgesteld in een brede 

waaier. En een bedrijvigheid van de bijen was een opsteker voor 

mijn bijenhart. 

Onder het deksel van een kast heb ik de bekende Wase Imkersbond 

sticker achtergelaten: 

 

ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

DOMUS APIS 
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Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles 

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 

 BESTUUR WIB 

Beyers Jos S., Westakkerlaan 26         

B-9120Beveren-Waas 
Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad 

VIB. Afgevaardigde WIB Milieuraad Beveren 

mail: domus.apis@skynet.be 

  03/ 775 57 34 

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24, 

B-9120Vrasene 

Vice-Voorzitter 

mail: fons.wuytack@telenet.be 

  03.775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30, 

B-2070Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

mail: secretariaat.wib@hotmail.com 

 03 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 

B-9120Beveren 
Verantw. Bijenstand Hof ter Saksen. Plaats-

vervanger WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid 

KOIV 

mail: willy.devriese1@telenet.be 

 03 755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56, 

B-2600Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 

 03 230 26 38 

  

Nicque Marc, Iepenstraat 92 

B-9100 Sint-Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 

Voordrachten en cursussen 

mail: marc.nicque@telenet.be 

 03 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18, 

B-9160 Eksaarde. 
Bestuurslid. Verantw.bijenflora. Microscopisch 

onderzoek bijen.  

mail:Guido.vandeputte@telenet.be 

 09 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, 

Bookmolenstraat 19, 

B-9111Belsele 
Afgev. Stramin.Webmaster WIB. 

Hoofdredacteur HWB. Penningmeester WIB 

  

mail: admin@waseimkersbond.be 

 03.772 37 16 

  



 AGENDA   WIB 2010 April, Mei, Juni 

 DONDERDAG 8    APRIL   

“Solitiare bijen hun vormen, levenswijze en belang” 

 

ZATERDAG 17 APRIL 

Bijensymposium  “Final Countdown of zonnige toekomst?” 

KNOKKE 

 

ZONDAG 2 MEI 

INFOSTAND  “Plantenruilbeurs Hof ter Saksen  Beveren  

 

DONDERDAG 6 MEI   EN NIET 13 MEI  

“Zwermen en zwermbehandeling” 

 

ZONDAG 16 MEI 

“Lentemarkt”    Markt  Sint-Niklaas   Infostand WIB 

 

DONDERDAG 13 TOT MAANDAG 17 MEI 

Aardbeifeesten in Melsele 

 

DONDERDAG 10 JUNI 

“De moderne fruitteelt en de bijen” 

Vergaderzaal:  
Gebroeders Van Raemdonckkring 

 Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86  

te 9100 Sint-Niklaas 

HOF ter SAKSEN 
Meer dan een bezoek waard.  

Raadpleeg www.hortus-ter-saksen.be 
 

Nieuw   zaterdag en zondag cafetaria van 14:00 tot 18:00 uur !!!!! 

http://www.hortus-ter-saksen.be/

