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VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 

 
V.u. en afz. Smet Geert, Droogveldstraat 201, 

2880 Mariekerke (Bornem) 
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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 Imkerbond 
(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 van 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 

v.u. HWB: 
Smet Geert, Droogveldstraat 201, 2880 Mariekerke(Bornem) 

E-mail:  smetgeert@gmail.com  GSM. 0496 59 14 38 

Secretariaat 
Gilles Coolen, Lindenstraat 30, 2070 Zwijndrecht 

E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel. 03 252 58 54 
 

Rekeningnummer WIB : BE41 0680 3531 6010 BIC: 
GKCCBEBB 

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 doe. 
 

Informatiecentrum Bijenteelt Kon.V.I.B. 
Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.,Krijgslaan 281-S35  9000 Gent. 
Voor alle informatie bijenteelt en aanverwante onderwerpen 09 264 49 25 

Werkten mee aan dit HWB 
Jos Beyers, Paul Van Steirteghem, Willy Devriese, 

Geert Smet, Guido Van De Putte, Marc Nicque, Gilles Coolen   
 

http://www.waseimkersbond.be/
mailto:admin@waseimkersbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
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Beste imkers, sympathisanten, 
 
De maand mei was de warmste maand op aarde sinds 1880. Onze bijen 
vonden deze periode een zegen. Alle drachten konden mooi worden 
bevlogen en brachten het noodzakelijke stuifmeel en overvloedige nectar. De 
volkeren ontwikkelden zich goed en ondanks een paar uitzonderingen bleef 
het zwermgedrag binnen de perken. Ze hadden immers geen tijd om aan 
andere zaken te denken. De zachte winteromstandigheden en de snelle lente 
hebben twee gevolgen waar ik het met u even over wil hebben. Enerzijds 
heeft hun vijand, de varroa, ook rustig mee kunnen evolueren op de sterke 
evolutie van de volkeren. Wie geen onderbreking in de broedperiode had, zit 
met ‘zeer’ veel varroa – ook ondanks dat je ze niet ziet ‘vallen’. Behandelen is 
een noodzaak. Toch moet de imker hiertoe de mogelijkheid krijgen. Na 
enkele maanden afwezigheid zal ons ‘enig’ toegelaten middel Thymovar 
vanaf midden juli opnieuw beschikbaar zijn via officiële weg: de apotheek. 
Dit enkel dankzij hard gelobby van de imkerij. Er zijn nieuwe 
bestrijdingsmiddelen in aantocht (o.a. Hop, …), maar België laten de 
distributeurs omwille van zijn beperkte schaal gewoon links liggen. Een grote 
handicap ten opzichte van de imkers uit de grotere landen. 
 Tweede element is dat de meeste drachten aflopen eind juni/begin juli. Du 
jamais vu! Onze bijen moeten met stuifmeel uit de lente wellicht hun ding 
oen tot – indien het meezit- februari/maart volgend jaar. De weelde van de 
mosterdbloemen waarop ze afgelopen winter hun voedsel konden halen zal 
wellicht geen jaarlijks weerkerend fenomeen zijn. Als het een paar keer hard 
vriest, ligt de mosterd plat op de grond. Een alternatief is zelf nog bloemen 
zaaien voor midden juli (phacelia, mosterd, andere mengels) op elk plekje 
dat je nog in de tuin zou overhebben. Het op een akkoordje gooien met de 
landbouwers voor na de tarwe/gerst toch nog bloeiende zaden te zaaien of 
zelf een kunstmatig mengsel samen te stellen waarvan je het recept 
verderop op blz. 18 in het Waasse  Bieke vindt.  
Ik wil toch ook even stilstaan bij een andere ramp die onze imkerij in het 
Waasland trof: het Amerikaans vuilbroed. Heel wat imkers werden getroffen 
in het Lokerse. We wensen hen veel sterkte en vooral de moed om opnieuw 
te starten de komende seizoenen.  Geert Smet 

Woordje van een bestuurslid. 
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Dag beste leden van onze imkersbond. Opnieuw zijn we in de periode tussen 
het slingeren van voorjaarshoning en het begin van de zwermdrift 
aanbeland. De volkeren die zwak de winter uitgekomen zijn hebben bij mij 
geen of nauwelijks honing opgeleverd, hoewel ze zichzelf in staat vinden om 
een splitsing te ondergaan.  
Onbegrijpelijk, terwijl de volkeren waarvan je verwacht dat die volop aan de 
zwermdrift deelnemen geen symptomen aangeven. Uit 
veiligheidsoverweging heb ik de nodige maatregeling al genomen. De oude 
koningin eraf met een deel van haar vliegbijen en een raam jong uitlopend 
broed op een nieuwe kast met waswafels en een paar opgewerkte ramen 
plus een paar voedselramen, die ik nog voorhanden had uit de diepvries. 
Die ramen heb ik eerst wel laten ontdooien alvorens die aan de bijen terug te 
geven. Een ijsje, dat lusten die beestje niet echt op dat moment.  
Deze diepgevroren ramen in zeer goede staat, zijn ramen die ik na de winter 
uit de kasten heb gehaald. Deze waren nog te goed om vernietigd, of 
gesmolten te worden in mijn zonnewassmelter.  
De nieuwe sterke bijenkast zal naar het einde van het seizoen met een 
andere zwakke bijenkast verenigd worden. Wat me de laatste tijd ook 
opgevallen is, dat ik een tweetal kasten heb die na verloop van tijd zéér 
agressief geworden zijn. Het waren toen al niet zo vriendelijke bijen het 
vorige seizoen. Maar nu, wanneer ze je echt achtervolgen is de “fun” er ook 
echt af. Ook hier vraagt dit de nodige aandacht, en zeker wanneer deze bijen 
dicht in de buurt van menselijke activiteit staan. Dit stekelig probleem zorgt 
er natuurlijk voor dat je enkel op zondag die bijen kunt “bezoeken”. Hun 
zondagse rust wordt gestoord, alsook de rust van mijn vader, die dan toch 
een paar uur moet wachten om opnieuw de tuin in te kunnen als hij geen 
onaangenaam en onaangekondigd bezoek wens te ontvangen. 
Deze twee volkeren gaan nu hun laatste lastige periode in, een nieuwe 
bevruchte koningin zal hopelijk haar goede genen doorgeven en hopen dat 
de toekomst van deze kasten “aardig en zoet” zullen zijn. Afwachten is de 
boodschap, en anders, is er de meest bijonvriendelijk methode die er zal 
overschieten om hieraan definitief een einde aan te maken. Zoals ook, maar 
niet definitief een einde komt aan mijn “woordje van de secretaris”  
 Gegroet, de secretaris 
 

Het woordje van de Secretaris. 
 

2 



HWB 160 

Wase imkerbond 
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse imkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond 

 
 

 

 

 

 
 

De activiteiten voor de maanden juli en augustus staan op een laag pitje, ook 
wij leden van het bestuur nemen graag verlof, zodat wanneer de maand 
september aanbreekt we opnieuw kunnen starten met een activiteit:   
 
Op zondag 28 september, oogstfeest op Hof Ter Saksen.  
 
 
Ik neem nu ook van deze gelegenheid gebruik om de leden op te roepen 
om alle activiteiten die ze ondernomen hebben of nog gaan ondernemen 
gedurende het hele jaar. 
 
Activiteiten die betrekking hebben op:  voordrachten aan scholen, bezoeken 
van scholen aan je bijenstand, infostandjes op markten of beurzen, waarop 
je de Wase Imkerbond vertegenwoordigt of promoot. 
 
Activiteiten zoals zwerm interventies, hulp aan mede-imkers of jong imker -
stagiair. 
 
Voor al deze ondernomen acties, graag een korte beschrijving, de datum, 
plaats en eventueel een bewijs dat je aanwezigheid bevestigd, dit vooral bij 
voordracht op scholen. 
 
Voor elke activiteit en ondernomen acties krijgen wij punten. Dit hele lijstje 
van wat dit jaar door jullie als deel van onze bond is ondernomen, maakt dat 
hoe meer punten we hebben, des te hoger de subsidie zal zijn. 
 
Elk punt telt, elke actie helpt. Een kleine moeite maar voor ons een groot 
geschenk. 
 
Gelieve jullie bijdrage door te sturen naar het secretariaat, zodat ik dat 
nadien kan verwerken in de aanvraag tot subsidie. Gegevens : 
secretariaat.wib@hotmail.com Tel:  03/ 252 58 54 

 
Het bestuur is jullie hiervoor erg dankbaar 
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Een verzoek van de Secretaris. 
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Wetenschappers van de Harvard University hebben sterke aanwijzingen 
gevonden naar de oorzaak van ‘colony collapse disorder’, ofwel 
bijenverdwijnziekte in het Nederlands. De bijenverdwijnziekte is een 
fenomeen waarbij bijenkolonies plots leeg worden teruggevonden. Zelfs de 
dode bijen worden niet meer teruggevonden. Volgens het onderzoek zouden 
pesticiden de oorzaak zijn van de bijenverdwijnziekte. 

Het researchteam, onder leiding van Chensheng Lu, onderzocht achttien 
bijenkolonies op drie locaties in Massachusetts gedurende de winter van 
2012. Vier kolonies op elke plaats kregen maïssiroop met pesticiden 
die neonicotinoïden bevatten. Neonicotinoïden is voor insecten een soort 
zenuwgas en het imiteert de werking van nicotine. De twee andere kolonies 
per plaats kregen niets toegediend. 

In de lente van 2013 bleek dat de kolonies die neonicotinoïden toegediend 
kregen voor de helft verdwenen waren. De bijenkolonies die nog overbleven 
waren niet in de beste staat. Vaak hadden ze geen bijenkoningin of 
ontwikkelende bijen. De overblijvende bijen waren wel gezond en hadden 
niet meer of minder infecties dan de bijen die niets toegediend kregen, wat 
er op duidt dat de neonicotinoïden een andere biologische reactie 
veroorzaakt bij de bijen. Een kolonie die niets kreeg toegediend was wel 
volledig gestorven, maar alle dode bijen waren terug te vinden in de 
bijenkorf. Nadien stelde het onderzoeksteam vast dat die bijenkorf te maken 
had met een parasiet. Deze studie imiteert een eerdere studie uit 2010, door 
hetzelfde researchteam. Toen testten ze slechts één soort pesticide 
met neonicotinoïden en stierf er 94% van de bijenpopulatie. Het verschil in 
bijensterfte kan te wijten zijn aan een strengere winter. Het is nog niet 
duidelijk welke rol neonicotinoïden spelen in de bijensterfte. De 
onderzoekers suggereren dat de pesticiden de neurologische functies van de 
bijen aantasten, vooral het geheugen, de kennis en het gedrag. De stress die 
de winter met zich meebrengt voor de bijen zou deze effecten nog erger 
maken. Door de neonicotinoïden zouden bijen niet meer weten hoe ze terug 
naar hun kolonie moeten vliegen, wat verklaart dat de imkers de dode bijen 
niet terugvinden. 
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Oorzaak van verdwijnziekte gevonden? 

 

http://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/colony-collapse-disorder-pesticide/
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Er is wel wat kritiek op deze studie. Zo zei de entomoloog, ofwel 
insectenkenner, Jake Bova tegen IFLScience.com dat het verlaten van de 
kolonie geen bepalend kenmerk is van de bijenverdwijnziekte. Bijen verlaten 
voor meerdere redenen hun kolonie en de studie onderzoekt die andere 
redenen niet. 

James Cooper van The Examiner wees uit dat de studie gepubliceerd werd in 
een onbelangrijk Italiaans magazine. Hij duidt ook op het feit dat de 
bijenverdwijnziekte ook voorkomt in Frankrijk, terwijl neonicotinoïden daar 
al vijf jaar verboden zijn. 

De bijenverdwijnziekte zou een grote ramp voor deze planeet kunnen 
betekenen. Zo zijn bijen noodzakelijk voor één derde van al het voedsel in de 
Verenigde Staten. Bijen zijn gemakkelijk te kweken en onderhouden en 
bestuiven een wijde variëteit van voedsel, gaande van appels en kersen tot 
broccoli en pompoenen. Het is dus belangrijk onderzoek, al zijn er 
waarschijnlijk meer factoren aan het werk dan neonicotinoïden. 

 
Marc Nicque zond mij nog de volgende link toe: 
http://www.natuurbericht.be/?id=12603 
Zeker lezen. 
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http://www.iflscience.com/plants-and-animals/study-claims-colony-collapse-disorder-caused-insecticides
http://www.examiner.com/article/bees-are-found-to-die-from-insecticide-insignificant-new-paper
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2013/05/0086.xml
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2013/05/0086.xml
http://www.natuurbericht.be/?id=12603
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Wetenschappers pleiten voor terugdringen gebruik neonicotinoïden 
25/06/2014 | Van onze redacteur Tom Ysebaert  

Niet alleen de bijen, ook regenwormen en vogels lopen gevaar bij het gebruik 
van neonicotinoïden, een groep van pesticiden. Dat zegt een groep 
wetenschappers, die ervoor pleit het gebruik drastisch terug te schroeven. 
Blootstelling aan pesticiden kan bij vogels vliegpoblemen veroorzaken. Dat 
de veelgebruikte pesticiden neonicotinoïden (neonics) en fipronil een risico 
inhouden voor honingbijen was geweten. Maar ook vlinders, regenwormen, 
waterdiertjes en vogels lopen gevaar. Dat concludeert een groep van 29 
wetenschappers van over heel de wereld uit een analyse van alle 
beschikbare studies over de materie, zo’n 800. Hun bevindingen verschijnen 
weldra in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science and 
Pollution Research maar werden gisteren al voorgesteld.Neonicotinoïden 
werken in op het zenuwstelsel. Blootstelling eraan kan meteen dodelijk zijn 
maar ook op termijn gevolgen hebben, omdat de stoffen langzaam afbreken. 
Ze kan leiden tot aantasting van de reukzin en het geheugen, verlies van 
vruchtbaarheid, verminderde voedselinname, vliegproblemen. Bijen gaan er 
minder door foerageren. Het graafgedrag van regenwormen verandert. Zelfs 
een geringe blootstelling kan op termijn schadelijk zijn, zegt het rapport. De 
dieren komen met de stoffen in aanraking via de bodem, het 
oppervlaktewater, de behandelde planten en zaden, en de lucht. 
‘Die stoffen zitten echt overal’, zegt medeauteur Jeroen van der Sluijs 
(Universiteit Utrecht). ‘We hebben zelfs hoge concentraties vastgesteld in 
kustwater. Ze bedreigen hele ecosystemen en de voedselketen. Want als de 
regenwormen hun werk niet meer doen, wordt de grond onvruchtbaar.’Een 
andere auteur, Jean-Marc Bonmatin van het Franse Centre National de la 
Recherche Scientifique noemt de bewijzen ‘zeer duidelijk’. ‘Dit is een 
bedreiging van natuur en landbouw die te vergelijken is met het gevaar van 
organofosfaten of DDT.  ’ Neonics worden in de landbouw gebruikt om 
gewassen te beschermen tegen vraatinsecten. Zowel het zaad, de grond als 
de plant kan behandeld worden. De producenten vechten die beslissing aan 
bij het Europees Hof van Justitie. Buiten Europa zijn ze nog gewoon 
toegelaten. 
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Zoek je echte natuurbeleving? Wil je jouw basiskennis over natuur 
vergroten? Draag je graag een steentje bij aan meer natuur en een beter 
milieu? Dan is deze cursus iets voor jou.  
 
WAAR?  
Hof Ter Saksen - Haasdonkbaan 101 -9120 Beveren 
 
WANNEER ? 25/09/2014 tot 08/11/2014 
 
Theorielessen op donderdag van 19u00-22u00. Excursies op zaterdag van 
9u00 tot 12u00 
 
KOSTEN:€60.00 OPGELET tijdig inschrijven is de boodschap want het aantal  
deelnemers is strikt beperkt tot maximum 25 deelnemers 

 

Inschrijven doe je via de website van het CVN  

http://www.c-v-n.be/nl/cursussen_13.aspx 

 

Voor meer gedetailleerde info verwijs ik naar het vorige Bieke of neem je contact op 

met Willy Devriese 03/755 15 65. 

WiDe 

 

Vervolg pag. 6. Phytofar, de Belgische Associatie van de Industrie van 

Gewasbeschermingsmiddelen, noemt het rapport ‘niet objectief’ en ‘zeer 

selectief’, en oordeelt dat het te veel voortgaat op worstcasescenario’s en 

laboratoriumresultaten eerder dan op veldonderzoek. ‘Bij correct gebruik zijn 

deze producten veilig’, houdt Phytofar vol.  De organisatie verwijst ook naar 

landen als Australië (waar neonics gebruikt worden maar er geen bijensterfte 

is) en Zwitserland (waar geen pesticiden gebruikt worden, en er zich toch 

sterfte voordoet). 

Natuurpunt zegt dat nu ‘de bewijzen op tafel liggen’ er een algemeen verbod 

moet komen. Bijen gaan er minder door foerageren. Het graafgedrag van 

regenwormen verandert 
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De Liguster (Ligustrum) is een geslacht van planten uit de olijffamilie 
(Oleaceae) waartoe onder andere de wilde liguster (Ligustrum 
vulgare)en de uit Japan afkomstige Ligustrum ovalifolium behoort. De 
wilde liguster komt van oorsprong uit Zuid-Amerika en groeit van 
nature op alle continenten, behalve in Noord-Amerika. 

De liguster is een snelle groeier die in de winter afhankelijk van de 
temperatuur zijn bladeren behoudt. Omdat de plant ook goed tegen 
snoeien kan, wordt deze veel gebruikt in heggen en als windscherm in 
de fruitteelt. Hij bloeit met witte bloemetjes in kleine pluimen, 
afhankelijk van de soort, van juni tot augustus. De zoetige geur van de 
bloemen kan overweldigend overkomen. De geurige bloesems trekken 
dan ook massaal nuttige insecten aan, zoals onze honingbijen en vele 
soorten vlinders. Als nectar en stuifmeelwaarde krijgt deze zeker 
miskende plant telkens een 3. Later volgen zwarte vruchten die bij 
heel wat vogels zeer populair zijn. Daar naast is de liguster een 
belangrijke waardplant voor veel dag- en nachtvlindersoorten. De 
meest tot de verbeelding sprekende zijn de Ligusterpijlstaart en de 
Satijnlichtmot. 
Bij regelmatig gesnoeide hagen zal de plant echter meestal niet of met 
slechts enkele bloemen bloeien.  
De conclusie van deze korte uiteenzetting is tweeërlei:  
► plant de liguster – ongeacht de soort – aan als struik. Door zijn 
snelle groei kan je al na enkele jaren een rijkelijk bloeiende en heerlijk 
geurende bijenplant kweken. Wat je niet kan zeggen van heel wat 
andere bijenplanten zoals een linde en een tamme kastanje. 
► snoei de haag pas na de bloei 
Ongesnoeid kan hij tot 5 meter hoog worden en moet je hem best wat 
ruimte geven.  
 
WiDe 
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De Liguster 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Ligusterpijlstaart
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Fons verteld aan zijn aandachtige luisteraars over zijn bijenstand en over zijn 
manier van imkeren. Wij zijn Fons en zijn vrouw dankbaar voor het hartelijke 
onthaal bij hem thuis in Vrasene. 
 

 

Gezellig tafelenbij Marc en Liliane met het fel gesmaakte gebak van Willy. 
Wij danken Marc en Liane voor het gastvrij onthaal op deze zonnige dag 
 
Het hele reisverhaal over deze dag kan je nalezen op bladzijde 15 en 16.      
De bereiding van de banaan- wortelcake op bladzijde 12  
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Een stertselende honingbij 

 
Willy vangt een zwerm, zie tekst verderop ‘Zwermen’ 
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In de maanden juli en augustus worden er al zo lang dat de WIB bestaat geen 
ledenvergaderingen gepland. Heel wat jaren geleden namen wij, in de 
persoon van Fons, mee deel aan de Ambachtenroute met een stand op Hof 
ter Saksen. Dat was dan ook de enige activiteit die in de “vacatiemaanden” 
werd gepland. Aan de Ambachtenroute doen wij als imkersbond al wat 
jaartjes niet meer mee. Het bestuur legt ook in deze maanden zijn 
werkzaamheden stil. Dat maakt dat wij tot september moeten wachten om 
elkaar op een voordracht of activiteit terug te zien. 
 
In september hebben wij dit jaar ook geen ledenvergadering ingepland 
omdat wij op zondag 28 van die maand deelnemen aan de tweejaarlijkse 
oogstfeesten op Hof ter Saksen. Je kunt ons dan terug vinden in de 
boomgaard met een infostand. Deze tweejaarlijkse feestelijkheden worden 
al voor de vierde maal op rij georganiseerd. Ze starten om 14:00 uur en 
duren tot pak weg 18:00 uur. Er is dit jaar weer heel wat te beleven, en dat 
voor jong en minder jong.  
 
Voor het eerst zal een sapmobiel aanwezig zijn waarin het fruit van de 
boomgaard zal verwerkt worden tot hoogstamboomgaardfruitsap. 
Geïnteresseerden kunnen vanaf 75 kg ook hun eigen fruit laten persen. 
 
Je kunt ook mee geniet van volkskunstgroep Reintje Vos, een tochtje maken 
met paard en koets of speel mee en ontdek het leven van een fruitboom. 
Dat laatste is in het bijzonder voor kinderen georganiseerd. Behalve 
deelname aan deze boomgaardspelen kunnen kinderen ook een tekening 
meebrengen of ter plaatse een tekening maken met als onderwerp ‘de 
boomgaard’. 
 
De Nationale boomgaardenstichting vzw (NBS) en VELT zijn ook van de partij. 
Wij hopen je dan zeker even aan onze stand te mogen verwelkomen en 
wensen je een fijne vakantie. 
WiDe 
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Voor de fietstocht van zondag 15 juni maakte ondergetekende een 
“bananen- en wortelcake”. Het is niet zo direct een kombinatie waar je zou 
aan denken bij het maken van een “cake”. Maar hij werd door de 
deelnemers wel gesmaakt. 
Ingrediënten: 

- 280 g bloem 
- 1 zakje bakpoeder van 20 g 
- 170 g bruine kandijsuiker – dit kan voor een deel vervangen worden 

door honing 
- 60 g gehakte walnoten 
- 1 grote eetlepel kleine donkere rozijnen  
- 2 geplette rijpe bananen 
- 180g  geraspte wortelen 
- 3 eieren 
- 1,5 dl olijfolie 

Opmerkingen: 
- Het vervangen van een deel van de kandijsuiker doe je best door een 

max 1/3 van het gewicht door een wat sterker afsmakende 
zomerhoning.  

- Ik gebruik in mijn gerechten en gebak enkel een duurdere olijfolie. 
Voor het bakken en braden opteer ik dan weer voor  een wat 
“goedkoper” product. 

- Rozijnen en ander versneden fruit ga ik steeds eerst door een fijne 
“vloeibare” ( voor sausen) of gezeefde bloem mengen. Hierdoor gaan 
deze ingrediënten niet meer “uitzakken” in het deeg. 

Bereiding: 
- Verwarm je oven voor tot 170° C. 
- Meng alle ingrediënten goed door elkaar tot je een homogene wat 

smeuïge massa bekomt. Tegenwoordig gebruik ik daarvoor een 
keukenrobot.  

- Doe de mix in een – bij voorkeur –rechthoekige  bakvorm en plaats 
deze voor +/- 50 minuten in het midden van de warme oven. 

 
Smakelijk   WiDe 
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Bij het vangen en opzetten van zwermen loopt het ene jaar alles zonder enig 
probleem en het jaar erop gaat alles, maar dan ook alles mis. Zo een jaar had 
ik dus tot op heden.  
 
Het begon met een zwerm bij een jong lid. Zijn enige volk zwermde en lande 
op amper enkele meters van de kast in een fruitboom. Ik werd gebeld om te 
komen helpen of beter, om de zwerm te scheppen. Dit gebeurde 
aanvankelijk vlot. Toch wat het gros van de zwerm betrof. Een deel bleef 
maar terug naar de tak vliegen vanwaar ik hem net had afgeschud. Met 
behulp van een grote emmer werden dan toch grote delen van de “terug 
vliegers” naar de korf verplaatst. Dat de moer in de korf zat was ik zo goed 
als zeker. De bijen kropen snel in de korf terwijl een groot deel van de 
buitenblijvers naarstig zaten te stertselen (zie foto). Ondertussen werd de 
kast gecontroleerd. Alle doppen werden gebroken op twee grote mooie na. 
Na dit werkje sprak ik met de eigenaar af dat ik tegen de avond aan, de korf 
zou komen opsluiten. Maar zo ver kwam het niet. Amper enkele uurtjes later 
belde hij mij met de melding dat de zwerm was vertrokken. Spijts een 
achtervolging door de Beverse polders werd de zwerm niet meer terug 
gevonden. Spijtig. Zéér spijtig. 
Een tweede zwermmelding was voor een kleine zwerm in het centrum van 
Beveren. Het zwermpje hing binnen handbereik in een perenlaar en werd 
vlot gevangen, afgevoerd en op een kast geslagen.  
De derde was een grote  zwerm die ook zijn stek had gevonden in weer een 
perenboompje. Het lastige aan deze fruitbomen is dat zij vrij “knoestige” 
takken met kleine uitlopers vormen wat het vlot afschudden van de bijen 
toch wel wat bemoeilijkte. Het andere probleem was dat de oproeper mij via 
de brandweer vrij laat op de avond belde. Het gevolg was dat ik tegen de  tijd 
dat ik de zwerm voor een deel in de korf had zitten het al vrij donker werd. 
De zwerm was ook zo groot dat hij nauwelijks in mijn – toch grote – 
schepkorf paste. Een deel van de bijen bleef rustig buiten zitten. Wat mijn 
vrees voedde dat ik de moer toch niet mee had. Dus ging ik ijverig 
achterblijvers van tussen de takjes vegen en naar de korf verplaatsen. Daarbij 
controleerde ik steeds of ik de moer niet kon vinden. Maar madam liet zich 
van geen kanten zien. 
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Tenslotte bond ik de korf voorzichtig op met nog heel wat bijtjes tussen de 
korf en het “opsteekdoek” in. Ik plaatste de korf bij mij thuis op een koele 
goed geventileerde plaats. De dag erop, tegen de avond aan, sloeg ik de korf 
af in een kast. Deze zat al onmiddellijk goed vol. Twee dagen later was het de 
bedoeling de zwerm te voorzien van een open gekrabd voedselraam. Dat 
was echter niet nodig want de bak was op enkele bijen na leeg. Van de 
zwerm was in de verste verte niets meer te zien.  
Wat waren de mogelijke oorzaken? Bij de eerste zwerm had ik de korf 
gewoon op een tamelijk vochtige grond gezet. Ik weet dat bijen daar zeker 
geen voorkeur voor hebben. Ze worden er namelijk ook vrij agressief van. 
Zorg dus op de eerste plaats dat je stand op een goede droge plaats  is 
ingeplant ( dat even terloops mee gegeven) en je een zwermkorf best op een 
droge plaats zet. Leg eventueel een stuk plastic onder het opsteekdoek. 
En andere reden kan zijn dat de zoekbijen reeds een voor hen betere 
nestplaats hadden gevonden. Wie zal het zeggen 
Wat de reden van het verdwijnen van de grote zwerm betreft tast ik in het 
duister. Was één bak te weinig? Of was er een andere reden. Ik ga zeker in 
de toekomst een raampje met open broed tussen de waswafels hangengen. 
Dat zal toekomstige zwermen twee maal laten nadenken over het 
“verzwermen”. 
WiDe 
 

Bijenzwerm 
zelfst.naamw. 
een deel van een bijenvolk dat de korf verlaat om een nieuw volk te vormen 
 

Spreuk 
“Bijen in je hoofd hebben”. 
 
Geplaagd worden dor een hinderlijk gezoem in je hoofd, een 
idee-fixe hebben, zitten piekeren over iets. 
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Deel 1: bezoek bij Fons Wuytack. 
Het weer was ons die dag goedgezind geweest. Wel wat bewolking en toch 
regelmatig veel zon met een fris biesje uit de noordelijke contreien. Dit is  
goed fietsweer. 
Fons verwelkomde ons met zijn nodige flair. Hij toonde ons zijn bijenhal en 
nadien liet hij ons zijn zelfgemaakte attributen zien zoals een wassmelter op 
stoom en een handig toestel om gemakkelijker de wasschildjes van de 
waswafels weg te snijden. Zijn inox slinger stond vastgevezen op een plaat 
om hem stabiel te houden tijdens het slingeren. Een zelfontworpen mal om 
wasraampjes te maken, altijd gelijk van vorm. Na nog gezellig nagepraat te 
hebben zetten we onze fietstocht verder door de mooie en groene Beverse 
polder, nadien langs de spoorzate naar Sint-Niklaas om een bezoek te 
brengen aan onze tweede imker van die dag Nicque Marc.  
Paul Van Steirteghem 
Deel 2: Marc Nicque  
Enkele bestuursleden hadden een initiatief genomen om enkele cakes te 
bakken, die zeer goed in de smaak vielen toen we aankwamen(zie artikel 
blz.12: een gesmaakte cake). Theo had hierop al heel lang gewacht, en was 
dan ook de eerste die het erf in de Iepenstraat binnenreed, hij had wel een 
elektrische fiets. Op het programma stond een 8 puntenprogramma,  dus de 
imkers konden nog zo snel niet terug naar huis. 
Deze punten zijn vooral belangrijk om uit te voeren in de praktijk. 
 
1)De bijenhal is zo ontworpen dat de bijen nooit in de hal kunnen komen, het 
glas vooraan laat toe dat bijen steeds naar het licht vliegen  zodat de imker 
gerust kan werken aan de bijen. 
 
2) Moeren worden er ingevoerd met de nieuwste systemen, zoals een 
wassen kunstdop waarin de koningin in verstopt wordt.  Tegelijk wordt de 
oude koningin nog in een kooitje gehouden als reserve. 
 
3) vroegere data die imkers  in het oog houden zijn van geen tel meer, de 
enige datum is de zonnewende op 21 juni, deze datum betekent een 
keerpunt in het leven van een bijenvolk, betreffende zwermlust en opbouw. 
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4)controle van bijenvolken dienen niet om de week of om de 10 dagen te 
gebeuren, imkers moeten op tijd broedramen uit de kasten halen om zo de 
koningin plaatst te geven eitjes te leggen. Hierdoor kan veel tijd uitgespaard 
worden. 
 
5)Jaar na jaar ondervinden we dat oude bijenvolkeren het volgend seizoen 
niet halen, daarom wordt er steeds aan vernieuwing  van volkeren gedaan, 
door constant afleggers te maken die op hun beurt behandeld worden terwijl 
ze broedloos zijn, nadien worden ze verplaatst naar een ander gebied waar 
voorheen geen bijen stonden. 
 
6)Het systeem dat hier wordt toegepast is de bekende broedbeperking, 
6 tot 7 ramen broed die in het midden van de kast tussen rooster worden 
gehouden, natuurlijk met de koningin. 
 
7)Vorig jaar heb ik uitvoerig het arrestraam toegepast als alternatieve 
varroabestrijding, deze is een zeer drastische methode en meestal heeft men 
na verloop van tijd een tekort aan bijen. 
 
8)Half juni is het ideale moment om de meeste varroa uit de kasten te halen, 
om de meeste winterbijen te vrijwaren van varroabesmetting.  Dus rond 
deze periode wordt de koningin opgesloten in een half hoogsel, dat voordien 
onderaan de kast stond.  Deze wordt door de koning belegd en na 25 dagen 
is het de bedoeling deze bak met broed op een locatie te brengen die ver uit 
de omgeving van de bijenstand staan.  90% van alle mijten zitten in het 
broed, en als men collectief alle kasten zo zou behandelen zou het nog een 
klein kunstje zijn de overige 10% te vernietigen dit omdat de kast dan 
broedloos is.  Deze methode zou door alle imkers uit de streek kunnen 
toegepast worden, zo verkrijgt men een varroa-arme stand en een 
varroarijke stand.   
 
Tot slot van deze mooie namiddag, was er nog een jonge Carnica koningin en 
een zwerm te winnen.  Mr. Van Haute was de gelukkige winnaar en keerde 
tevreden huiswaarts. Nicque Marc 
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Van het FAVV: Wij verzoeken u het verplaatsen en uitwisselen tussen imkers van 
bijen en/of materiaal steeds met de nodige omzichtigheid te doen en hierbij de 
nodige bio veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 
Alle verplaatsingen van bijen en materiaal binnen de schutkringen is verboden. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de FAVV-website: 
http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/#gezondheidstoestand 
    Europees vuilbroed, Acariose: zie Zoosanitaire toestand in België (1. 
Aangifteplichtige dierenziekten) 
        05/06/2014: 1 haard te 7973 Stambruges. 
        16/06/2014: 1 haard te 7601 Roucourt. 
    Amerikaans vuilbroed: 
        03/04/2014: 1 haard te 5332 Crupet, opheffing maatregelen op 17/05/2014. 
        30/04/2014: 1 haard te 9160 Lokeren. 
        02/05/2014: 1 haard te 9506 Schendelbeke (Geraardsbergen). 
        12/05/2014: 1 haard te 9160 Lokeren. 
        19/05/2014: 1 haard te 9570 Lierde. 
        20/05/2014: 1 haard te 5580 Rochefort. 
        22/05/2014: 1 haard te 9500 Geraardsbergen 
        28/05/2014: 2 haarden te 1670 Pepingen. 
        28/05/2014: 1 haard te 9400 Okegem. 
        28/05/2014: 1 haard te 9660 Brakel. 
        28/05/2014: 1 haard te 9160 Lokeren. 
        04/06/2014: 1 haard te 9160 Lokeren. 
        05/06/2014: 1 haard te 1755 Gooik. 
        05/06/2014: 1 haard te 1755 Kester. 
        05/06/2014: 1 haard te 1671 Elingen. 
        10/06/2014: 1 haard te 1670 Pepingen. 
        10/06/2014: 1 haard te 9160 Lokeren. 
 
We hebben een cursus over de bijengezondheid in ons bezit. Dit cursusmateriaal is 
samengesteld voor de imker die zijn kennis over bijengezondheid wil vergroten en is 
te gebruiken als naslagwerk.  Het cursusmateriaal mag verspreid worden, mits de 
auteursrechten van de oorspronkelijke bronnen gerespecteerd worden. 

Geïnteresseerden laten best iets weten op smetgeert@gmail.com 
of GSM 0496 59 14 38 
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Het bijenseizoen is uitzonderlijk snel op gang gekomen. Hierdoor is de dracht 
van de tamme kastanje en de linde al voorbij eind juni. Onze bijen moeten 
dus nog heel wat stuifmeel zien te vinden de komende maanden voor de 
winterbijen te kweken en tot maart volgend jaar toe te komen. U kunt dit 
oplossen door zaad te zaaien (mosterd, phacelia) ofwel door kunstmatig 
voedsel toe te dienen. Hieronder een goed recept van de Ghislain De Roeck. 
 
Uit 'Bee nutrition and pollen substitutes' van prof. M. Haydak: 
Sojabloem: 1 deel 
caseïne: 1 deel - brouwersgist: 1/2 deel 
afgeroomd melkpoeder: 1 deel  - gedroogd eigeel: 1/2 deel * 
 
Zelf gebruik ik hiervoor dus vers ei, maar als je de mengeling droog en buiten 
de kast wilt voederen, er moet dan wel vlucht zijn, dan moet je natuurlijk 
gedroogd eigeel nemen. Met een vers ei is het ook niet aangeraden grote 
hoeveelheden in één keer te bereiden als je een beperkt aantal kasten hebt 
(bewaring van het deeg). 
 
Voor wie bovenstaand recept te gecompliceerd is, beveelt de auteur 
volgende formule aan: 
sojabloem: 3 delen   gedroogd brouwersgist: 1 deel   
afgeroomd melkpoeder: 1 deel 
Ook deze mengeling kan buiten de kast gevoederd worden. Onder deegvorm 
moet het droge mengsel in suikersiroop (2:1) gebracht worden. Eerst 1/4 
liter suikersiroop goed mengen met 1/4 deel van de droge stof. Eventueel de 
consistentie verbeteren door wat droge mengeling bij te voegen. Alles een 
nacht laten 'trekken' om de droge partikels te laten doordringen (het deeg 
afstoppen om uitdroging te voorkomen). Niet meer dan 1/2 kg in één keer 
voederen, boven de tros (deeg mag niet zo week zijn dat hij tussen de 
gangen 'druppelt' natuurlijk. Zo nodig om de week aanvullen. De auteur 
raadt nog aan, om het volk aan de geur te laten wennen, eerst wat buiten te 
voederen zodat het er, via de inbreng van de vliegbijen, geleidelijk aan 
wennen. Alle ingrediënten moeten VERS zijn. 
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In de voorbije maanden ben ik uitgenodigd  om een «Milieuconferentie» bij 
te wonen. Neen, geachte imker-lezer, geen bijeenkomst in de ene of ander 
grootstad ergens op onze aardbol. Met verblijf in een super zes-sterren 
gedoe met alles er op er aan. Goed gevulde minibar met uitgelezen 15 jaar 
oude malt whisky en al even oude cognac. Ik heb evenmin een in leder 
gebonden programma met zilveren pen en het nodige schrijfpapier 
ontvangen, voorzien in gouddruk uitgevoerde logo. 
‘s Middags heb ik ook niet genoten van een uitgebreid buffet met alles er op 
en er aan, met speciaal geselecteerde rode en witte wijnen. Ik ben er ook 
niet naar toegevlogen in en speciaal daarvoor bestelde airbus nummer 
zoveel.  Evenmin heeft men mij aan de luchthaven opgepikt met een grote 
zware Mercedes. Neen. Ik heb eenvoudig een schrijfblok en stylo gepakt en 
met de tram naar die «Milieuconferentie» gereden. Tot aan de plaats van 
bijeenkomst was het maar een honderd meter te wandelen. 
Boterhammetjes diende ik niet mee te nemen want er werd voor de lunch 
een lekkere bio groentesoep met dito bruinbrood aangeboden. ‘s Avonds zou 
ik toch terug naar huis kunnen na diep ernstige discussies en gesprekken met 
als afsluiter een gezellige babbel  met gelijkgezinde vrienden en vriendinnen. 
Tema van de dag: « Ik Vind De Aarde Leuk ». De titel had even ‘plezant’ dan 
‘leuk’ kunnen zijn. Was dat leuk misschien een ‘Hollandse’ invloed ? De 
deelnemers moesten ook geen zware documenten ondertekenen, Zo als de 
deelnemers van wereldconferenties. En waarvan later en in eigen land er 
toch niets van gebakken zal worden. Neen, meteen bij aanvang werden wij, 
de deelnemers aan het mini milieuconferentie en ik dus, met de neus op de 
echte problemen gedrukt. Onze moeder de aarde moet blijven leven. Nog 
steeds en dit spijts de zware aanvallen van de vele multinationals en GGO’s 
die kassa-kassa nog steeds belangrijker vinden dan een groene gezonde 
planeet. Ik herinner mij nog dat in één van de eerste Waase Biekes een toen 
goede vriend schreef over een Indiaans opperhoofd dat zegde: «Wij hebben 
de aarde in bruikleen …». Zo als andere deelnemers moest ook ik mijn 
standpunt bekend maken. Ik heb toen kort maar duidelijk gesproken  over de 
problemen in de bijenwereld. En iets dat ik al vele jaren verdedig en duidelijk 
tracht te maken, aan allen daar aanwezig: 

              ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 

Domus Apis. 
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Mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 
 
Tel : 03/ 230 26 38  

Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis 
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 477 76 87 58 

  

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24 
9120 Vrasene 
Vice Voorzitter 

 

Mail: fons.wuytack@telenet.be 
 
Tel: 03/ 775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30 
2070 Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

Mail: secretariaat.wib@hotmail.com 
 
Tel:  03/ 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 
9120 Beveren Waas 
Verantw. Bijenstand Hof Ter Saksen, Afgev. 
WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid KOIV 

Mail: Willy.devriese1@gmail.com 
 

Tel:  03/755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56 
2600 Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

 
Nicque Marc, Iepenstraat 92 
9100 Sint Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever 
bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 
Voordrachten en cursussen 

Mail: marc.nicque@telenet.be 
 
Tel:  03/ 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18 
9160 Eksaarde 
Bestuurslid, Verantw. Bijenflora, Microscopisch 
onderzoek bijen 

Mail: guido.vandeputte@telenet.be 
 
Tel : 09/ 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19 
9111 Belsele 
Afgev. Stramin. Webmaster WIB, 
Hoofdredacteur HWB, Penningmeester WIB 

Mail : admin@waseimkerbond.be 
 
Tel:  03/ 772 37 16 

Smet Geert, Droogveldstraat 201 
2880 Mariekerke (Bornem) 

Mail: smetgeert@gmail.com 
Tel: 0496 59 14 38 

BESTUUR WIB 
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 Huize Steenstraete om 20.00u stipt 

Juli en augustus: Geen ledenactiviteiten 
12 juli: Blije bijendag op ‘De Volle Grond’, Jagerstraat Tielrode 
September: 28 september Oogstfeest op hof ter Saksen. 
Oktober: 9 oktober 20u : herfstvergadering Huize Steenstraete, St-Niklaas : 
een overzicht van het afgelopen seizoen. 

 

Vergaderzaal: Gebroeders Van Raemdonckkring 
Huize Steenstraete Nieuwstraat 86 

Te 9100 Sint-Niklaas 
 

Geleide Wandelingen e.d. 
Hof Ter Saksen 

Raadpleeg: WWW.hortus-ter-saksen.be 
Meer dan een bezoek waard. S’ zondags cafetaria! 

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

Verschijnt rond: de 15de van januari, april, juli en oktober. 
 

Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 
op het redactieadres toekomen  

 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981 
 

Agenda   WIB 2014   juli - august- sept. 
 

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

