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Na het voederen is het aangewezn om de voederbakken 
zo snel als mogelijk zuiver te maken, om schimmelvorming 

tegen te gaan. Hiervoor gebruikt men het best 60 g 
sodakristallen per liter water opgelost, liefst warm

Zolang het niet vriest, is het najaar de meest ideale
tijd om de nodige planten waarmee de imker de bijenweideweide

wil uitbreiden aan te planten. De grond is nog voldoende
wam om de wortels te laten groeien voor de winter.



Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Koninginnenroosters / Moerroosters

Tekst van J.J. Speelziek jaren geleden in het “Bijenteelt VBBN

Allereerst een poging om dit gereedschap een definitie mee te geven : 
"Het doel van een moerrooster is de koningin te beletten de honingkamer
binnen te gaan, zodat haar legactiviteiten beperkt blijven tot de 
broedkamer, terwijl de werkbijen beide ruimten vrij in en uit kunnen gaan 
".

Het criterium daarbij is de grootte van de rooster-doorgangen, te weten 
open voor werkbijen en gesloten voor de koningin met het doel het 
oogsten van raampjes honing zonder broed mogelijk te maken.

De uitvinders
Twee personen maken aanspraak op de uitvinding van het koninginnen-
rooster, te weten de Fransman Abbe Collin, die in 1865 het eerste 
moerrooster introduceerde en Emil Preuss (Oost-Pruisen), die ongeveer 
in dezelfde tijd een verticaal moerrooster voor een achterbehandelings-
kast in gebruik nam. 
De roosterdoorgangen zijn inmiddels geïnternationaliseerd, namelijk 4,20
tot 4,25 mm, of zoals de Angelsaksen stellen 0,163 tot 0,167 inch ofwel 
4,14 tot 4,24 mm.

De praktische imker heeft weinig interesse in al die getallen en stelt 
gewoon dat de roosteropeningen zodanig moeten zijn dat een 
ijzerboortje van 4 mm er ruim en een van 4,5 mm er niet doorheen kan.
“De Roever” beschrijft het doorgangs-probleem als volgt: "Het door het 
chitinepantser onvervormbare borststuk van de moer is juist een fractie 
van een mm groter, zodat zij er zich niet doorheen kan wringen. Hoewel 
de werksters een achterlijf hebben, dat, met honing gevuld bij de grootste
omvang (2de  segment van het achterlijf) van 4,22 tot 4,62 mm breed is, 
kunnen zij het rooster met enige moeite wel passeren, omdat het 
achterlijf flexibel is en de breedte van de thorax het criterium van 4 mm 
net niet bereikt".

Welk rooster is het beste ?
Evenals er vele variaties bestaan ten aanzien van het genormaliseerde 
Simplexraampje, zo geldt dat tot op zekere hoogte ook voor koninginnen 
roosters.
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a. De zink-, verzinkte en aluminium rooster vormen daarbij een 
belangrijke groep. Dat zijn geponste metalen platen met een gladde
en een braamzijde.
Om de met nectar beladen bijen tegemoet te komen moeten we er 
steeds voor zorgen dat de braamzijde naar boven gekeerd ligt. Is 
dat niet het geval dan is beschadiging van de bij tijdens de passage
niet ondenkbaar. Bij het betasten van zo'n nieuw rooster is het goed
voelbaar welke de braamzijde is. Door op die kant een lik rode verf 
aan te brengen wordt vergissen bij het plaatsen uitgesloten. 
Wegschuren of wegvijlen van die bramen is niet verstandig, de 
doorgangen lopen het risico te groot te worden, terwijl de randen 
vlijmscherp kunnen worden. De platte roosters worden meestal 
dwars over de toplatten van de ramen gelegd, ze zijn dan minder 
kwetsbaar als men ze van de ramen aftrekt. Dat in tegenstelling tot 
de volgende categorie roosters.

b. De tweede groep roosters wordt gevormd door de draadroosters.
Hier moeten de bijen een ruimte tussen twee gladde ronde draden 
passeren, een handeling waarbij beschadiging vrijwel niet kan 
voorkomen.
Van deze draadroosters bestaan meerdere varianten  Het geheel 
metalen draad rooster is het meest voorkomende. dit past precies 
op/in de bovenzijde van de broedkamer. Volgens het normaalblad 
van de spaarkast (zie tekening Werkboek Bijenhouden) is de ruimte
tussen twee kamers 10 mm, zodat er na plaatsing van het 3 mm 
dikke rooster nog 7 mm als bijenruimte overblijft. 
c. Rest nog een groep kunststofroosters, waarvan allerhande 
probeersels in omloop zijn. Het enige mij bekende is het kunststof 
rooster van de Mo-BeeHive, waarmee ik tot dusver geen negatieve 
ervaringen opdeed.

Andere voor- en nadelen van het rooster
Behalve het hoofddoel van het rooster zoals vermeld in de definitie, 
wordt het rooster ook vaak benut als hulpmiddel bij het zoeken van de 
koningin.:
 Tien dagen voor een inspectie of andere ingreep kan het rooster worden
geplaatst. Na die periode bevindt de moer zich in die kamer waarin open 
broed aanwezig is. Verder zijn er nog enkele bedrijfsmethoden, o.a. bij 
het zwermen, waar gebruik gemaakt wordt van roosters.
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Algemene nadelen verbonden aan het gebruik er van zijn er ook. 
Evenmin als de moer kunnen darren het rooster passeren, m.a.w. al de 
boven  het rooster aanwezige (geboren) darren zijn opgesloten fungeren 
ze slechts als honingconsumenten. Indien ze niet af en toe de 
gelegenheid krijgen te ontsnappen, dan vinden we ze uiteindelijk als 
lijken op het rooster terug. Door aan de zijkant van de honingkamer een 
5 mm groot ontsnappingsgat te boren kunnen we eventueel opgesloten 
darren de vrijheid geven.
Het rooster is tenslotte niet alleen een belemmering voor de passage van
de bijen doch evenzo voor de ventilatie van de honingkamer. Gedeeltelijk
dichtgekitte roosters kunnen het verdampingsproces van de
nectar negatief beïnvloeden.

Het reinigen van roosters
Alvorens de roosters te plaatsen moeten ze grondig gereinigd zijn. Dit 
reinigen is uitgesproken winterwerk, dan is de erop aangebrachte 
braamraat en propolis bros, zodat verwijdering met een staalborstel een 
simpele zaak is. Kunnen we echter de winter niet afwachten, dan is een 
bewerking met de staalborstel na een kort verblijf in de diepvriezer 
eveneens een goede methode. Ook met behulp van een gasbrander 
kunnen enkel draadroosters zeer goed gereinigd worden; doe dat 
overigens niet met de overige roosters; ze kunnen erdoor beschadigd 
worden.
Belangrijk is dat de bovenzijde van de raampjes goed glad is, m.a.w. 
gebruik geen raampjes met spleet en bedraad ze horizontaal. 1986).
Een ideaal exemplaar is dat van Amerikaanse her-komst. Het is gevat in 
een houten frame, waarbij zowel aan de onder- als bovenzijde een 
bijenruimte is vrijgehouden.
In tegenstelling tot alle andere roosters wordt dit type vrijwel niet 
besmeurd met braamraat en propolis;
het is ook in ons land verkrijgbaar. Propolisverzamelaars leggen het 
rooster soms op het bijenvolk onder de dekplank. De bijen hebben dan 
de neiging alle oneffenheden te bewerken met propolis, dat vervolgens 
op zorgvuldige wijze verwij-derd en verzameld wordt. 's Winters mag een
rooster nimmer op een volk blijven liggen. Het metaal vormt een koubrug 
waardoor de warmte aan de tros on-trokken kan worden.

Is een rooster wel noodzakelijk?
Allereerst moeten we stellen dat een moerrooster een onnatuurlijk 
hulpmiddel is, waarmee we onze bijen echt geen plezier doen. De 
onzekerheid en korte duur van de "honey-flow" in ons dracht- en kli-
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maatgebied maakt echter het gebruik wel noodzakelijk wil men geen 
broed temidden van de honingra-men aantreffen. Bij de professionele 
imkerij, voornamelijk in subtropische gebieden, wordt geen gebruik 
gemaakt van roosters. Naarmate de dracht aanhoudt gaat het broednest 
naar beneden, zodat honingkamers probleemloos kunnen worden 
geoogst.
In onze klimaatzone wordt ook wel getracht zonder roosters te werken, 
waarbij men o.a. een grotere ruimte aanhoudt tussen de 
honingkamerramen, bv. 8 in plaats van 10 per kamer. Ook plaatst men de
honingkamer wel haaks op de broedkamer, hetgeen remmend op een 
overstapje van de koningin zou werken (o.a. mogelijk bij de Seegeberger
Kunststoff-beute). Ook heb ik wel eens gehoord dat men een ronde 
plastic schijf van maximale grootte op de ramen van de broedkamer legt, 
hetgeen de moer zou beletten omhoog te gaan.
Bij de heideimkerij plaatst men het rooster tot op het moment dat de 
onderste cellen van de centrale ramen van de honingkamer honing 
bevatten; dan wordt het obstakel weggenomen en kunnen de bijen 
onbelemmerd hun gang gaan.
De uitvinding van het moerrooster was eigenlijk een automatisch gevolg 
van de overgang van de vaste of korfimkerij naar de losse of mobiele 
bouw in uitneembare ratenkasten, een enorme verbetering in de 
rendabele bijenteelt.
Imkers die geen roosters bezitten heb ik in ons land nog nimmer 
aangetroffen. Mochten ze er niettemin toch zijn, dan vormt in ieder geval 
het rooster voor hen geen belemmering om hierop te reageren.
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BEVESTIGING VAN 5 NIEUWE GEVALLEN 
VAN AMERIKAANS VUILBROED 

BIJ IMKERS IN OKEGEM, BRAKEL EN LOKEREN (PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN) EN PEPINGEN (PROVINCIE VLAAMS-BRABANT)

Het Voedselagentschap (FAVV) bevestigt 5 nieuwe gevallen van Amerikaans 
vuilbroed bij imkers in Okegem, Brakel en Lokeren (provincie Oost-
Vlaanderen) en Pepingen (provincie Vlaams-Brabant).

De 2 gevallen in Brakel en Lokeren werden ontdekt tijdens het 
epidemiologisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van andere 
haarden in Geraardsbergen en Lokeren , begin deze maand. Deze 
bijenstanden bevinden zich in de schutkring van de eerste haarden.

Bij de 2 haarden in Pepingen en de haard in Okegem gaat het om kolonies die
tijdelijk verplaatst werden omwille van de bestuiving in de fruitteelt 
(transhumance). Deze kolonies zijn van een imker van wie de bijenstand 
eerder deze maand al tot haard werd verklaard.

Amerikaans Vuilbroed wordt veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus 
larvae. Onder slechte omstandigheden gaat de bacterie over in een 
sporevorm. De sporen kunnen in extreme omstandigheden (droogte en koude)
gedurende tientallen jaren overleven.

Amerikaans vuilbroed is een broedziekte. Alleen jonge larven worden ziek. 
Oudere larven worden alleen aangetast bij een hoge infectiedruk. Volwassen 
bijen zijn zelf niet gevoelig, maar kunnen de ziekte wel doorgeven aan andere 
bijenvolken. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen 
en het bijenvolk doen wegkwijnen.

Elke bijenhouder waarvan de kolonies verdacht worden aangetast of besmet 
te zijn door deze ziekte moet hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de 
Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het Voedselagentschap waarvan de 
bijenstand afhangt.

De aangetaste kolonies worden opgeruimd, de overige kolonies van de 
bijenstand worden ofwel geruimd ofwel wordt een kunstzwerm gemaakt. Bij 
een kunstzwerm haalt de imker de koningin en de volwassen bijen uit de kast 
en geeft ze een nieuwe korf. Het broed wordt vernietigd.

Er wordt door het FAVV in samenwerking met de burgemeester een 
beschermingsgebied met een straal van minimum 3 km rond de uitbraak 
afgebakend.
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Maatregelen in de schutkring :

Het is verboden bijen te vervoeren binnen het beschermingsgebied en de 
andere volken worden onderzocht om eventuele besmettingen te kunnen 
opsporen. De bijen en het materiaal van de imker mogen het 
beschermingsgebied niet verlaten. 
Het is bovendien verboden aan de verenigingen voor bijenteelt, die materiaal 
ter beschikking van hun leden houden, dit aan bijenhouders uit de schutkring 
te lenen.

Men kan de risico’s beperken door   : 

- te imkeren met hygiëne en discipline en hierbij de goede bijenteeltpraktijken 
in acht te nemen (Gids voor goede bijenteeltpraktijken),

- niet te voeden met honing of stuifmeel van onbekende oorsprong,

- geen raten of ramen van onbekende oorsprong te gebruiken,

- na te gaan of het broed gezond is,

- contact met andere bijenvolken zo veel mogelijk te beperken,

- vroegtijdige herkenning en melding.

Het volledig dossier over bijenziekten kan u raadplegen op onze website:
http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/ 
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Bekendmaking :

Leden die een emailadres willen met hun  :naam@derossebie.be

sturen een email naar .toon.jacobs@derossebie.be en dan kan daar voor 
gezorgd worden

mailto:toon.jacobs@derossebie.be
mailto:naam@derossebie.be


vvvvvvvvvvvvvvvv

Een zekere imker uit waar Vosselaar lag

zocht tevergeefs waar hij zijn koninginnen zag

zocht in de korf

zocht in de kas

maar vergat te kijken wat in zijn eigen bedde lag.
Vvvvvvvvvvvvvvvv

Werd voorgedragen ter gelegenheid van het 50 – jarig huwelijksjubileum van 
een van onze leden-imkers.

Augustus 2014  R.G.
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T E   N O T E R E N
================

DONDERDAG 11 September 2014 TE 19.30 UUR IN DE CAFETARIA  
van de Heischuur - Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout.  

Op deze eerste ledenvergadering na het verlof van 2014 staat een belangrijk 
onderwerp op het programma  : “Hygiëne”.
De voordrachtgever is Dhr. Eugène Van Hove.
Ook zal onze voorzitter het project van de “Stadsboerderij” kort toelichten.

DONDERDAG 16 Oktober 2014 TE 19.30 UUR IN DE CAFETARIA  
van de Heischuur - Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout.  

Op deze ledenvergadering houden we onze tweede statutaire ledenvergadering 
met als twee belangrijke punten : Verslag door de secretaris eneen tussentijds 
kasverslag door de penningmeester.
Vervolgens wordt er honing geproefd en gekeurd dit onder de deskundige 
leiding van Dhr. Piere Sanders

-------------------------

Datum Activiteit

do 11 sep 14 Ledenvergadering : Hygiëne in de bijenteelt

do 16 okt 14 Statutaire Ledenvergadering + Honing keuren

do 6 nov 14 Bestuursvergadering

do 13 nov 14 Ledenvergadering : Biologisch dynamisch imkeren

vr 12 dec 14 Teerfeest
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Tip:
Noteer op uw 
kalender en / of 
agenda.



! ! !   O o k   n i e t   v e r g e t e n   ! ! !

23 november : 21ste AVIB-imkersdag te Lichtaart 
Op zondag 23 november wordt naar jaarlijkse traditie De AVIB-
imkersdag georganiseerd. Dit jaar wordt het naar aanleiding van 20 jaar 
AVIB een speciale editie. Dr. J.A. Coby van Dooremalen van de 
Universiteit Wageningen heeft toegezegd een voordracht te verzorgen 
met als thema : ‘weinig varroa en voldoende dracht’. 

U bent allen van harte welkom in Lichtaart vanaf 13.30 u. 

Verzekering 
Alle leden van AVIB zijn via KONVIB verzekerd voor ongelukken met bijen. 
Voor alle vragen of bij problemen kan u zich rechtstreeks richten tot : 
Gilbert Walraet, 
St.-Martinusstraat 51, 9790 Wortegem-Petegem. 
Tel. 055-31.42.46 of e-mail naar : walraet.neyt@skynet.be 
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Op Radio 2 Vlaams-Brabant 

wo 30/07/2014 - 21:31 Zico Saerens, 

Op de luchthaven van Zaventem is het traditioneel erg druk deze periode. Dit 
jaar zijn er echter enkele extra gasten aanwezig. Op de luchthaven worden 
voortaan namelijk bijen gehouden. Het gaat om een voorlopig project met 
twee bijenkorven die beheerd worden door een imker. 

Het was Brussels Airport zelf die met het initiatief van de bijen op de proppen 
kwam. Een luchthaven zou namelijk de ideale plaats zijn voor bijen, omdat er 
geen pesticiden worden gebruikt.
"Er bevinden zich inderdaad twee bijenkorven op het luchthaventerrein, aan 
de kant van de verkeerstoren van Belgocontrol", zegt Nathalie Van Impe van 
Brussels Airport aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "De bijen hebben het 
momenteel erg moeilijk in onze contreien. Daarom willen we een bijdrage 
leven aan de biodiversiteit."
De bijen zouden tot 60 kilogram honing per jaar kunnen leveren.

Een luizenleven
Tekst van Dieter De Cleene, EOS-redacteur over bijensterfte

Red de bij, begin bij jezelf.

De bij heeft het niet makkelijk. Bloemenrijke weiden verdwijnen en 
virussen en de beduchte Varroamijt houden lelijk huis. En dan zijn er nog 
de pesticiden. 
Aljaren woedt een debat over de mate waarin die een rol spelen bij de 
achteruitgang van het aantal bijen. Vooral de zogenoemde neonicoti-
noïden liggen onder vuur, stoffen die door de plant worden opgeno-men 
en het centraal zenuwstelsel van insecten aantasten.
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Doorgaans worden zaden preventief in neonicotinoïden gedoopt, waarna
de stof wordt opgenomen en zich doorheen de plant verspreidt. Zo komt 
ze ook in nectar en pollen terecht, zij het in dosissen waarvan de diertjes 
niet meteen doodvallen. Proeven in het lab toonden wel dat de stoffen 
het oriëntatievermogen van bijen kunnen aantasten, maar wat dat voor 
bijen in de natuur betekent, was niet echt duidelijk.

Twee nieuwe studies in het vakblad Science (zie www.eosweten-
schap.eu) onderzochten precies dat, en lijken de hypothese te be-
vestigen dat de neonicotinoïden bijenkolonies kunnen verzwakken en zo 
mee aan de basis liggen van de bijenverdwijnziekte, waarbij hele 
bijenvolken het loodje leggen. Op basis van de voorlopige bewijslast 
legden onder meer Italië en Frankrijk het gebruik van bepaalde 
producten in de landbouw al enkele jaren geleden aan banden.
 Maar neonicotinoïden zijn ook in elk tuincentrum te koop - kijk naar de 
naam van de werkzame stof op de verpakking - en worden gebruikt om 
gazons tegen hongerige keverlarven te beschermen. 

Staat het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw ter discussie, dan 
zou het bannen van particulier gebruik alvast een logische stap in de 
goede richting zijn. Het belang van gewasbescherming zal niemand 
betwisten, maar dat ligt anders voor een smetteloos groen gazon en een 
rozenperk zonder blad- of wolluizen.

Obese bijen
Artikel | 1 augustus, 2014 - 7:55 | Door Henk Klomp 

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee 
sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de 
bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes.

‘De ene suiker is de andere niet’, stelt bijenonderzoeker Gene Robinson van 
de University of Illinois (VS). Omdat de basiscomponenten van de suikers in 
stroop, suikerklontjes, nectar of honing vrijwel altijd glucose, fructose of 
sucrose zijn, dachten wetenschappers tot nu toe dat het niet uitmaakt of 
dieren ze als stroop of suikerklontje binnenkrijgen. ‘Maar het lijkt nu echt 
bewezen dat suikers in stroopvorm toch anders inwerken op het lichaam dan 
klontjes.’

Robinson, directeur van ‘s werelds meest uitgebreide bijenlab, publiceerde 
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deze maand in Nature zijn verrassende observatie dat fructosesiroop – in 
wetenschappelijke termen: high fructose maisstroop – de natuurlijke groei en 
ontwikkeling van honingbijen stilzet. ‘We hebben aangetoond dat honderden 
van de bijengenen niet in hun volwassen stand schieten. Die genen zijn 
waarschijnlijk betrokken bij de bijenverdwijnziekte.’

Specifiek betreft het genen die zowel hersenprocessen en als het 
immuunsysteem aansturen. Bij bijen die honing eten, worden die genen wel 
actief, bij siroopeters niet. Eerder bewezen andere bijenonderzoekers dat de 
immuungenen er onder andere voor zorgen dat bijen in staat zijn de pesticiden
op de Amerikaanse akkers af te breken. Bijen die geen honing maar 
fructosesiroop krijgen, vliegen op hun zoektocht naar nectar in de bespoten 
landbouwvelden dus een gewisse dood tegemoet. Niet alleen zijn pesticiden 
giftig voor die bijen, ook zijn ze veel vatbaarder voor de varraomijt-parasiet.

Goedkoper dan honing
Amerikaanse imkers geven bijen in de bijenkorf vaak fructosesiroop in plaats 
van honing te eten, hoofdzakelijk uit economische overwegingen. De 
samenstelling van de siroop is nagenoeg identiek aan die van honing, maar 
stroop smaakt zoeter, vloeit makkelijker en kost minder. Eerder onderzoek 
toonde aan dat korfbijen gemiddeld ongeveer even oud worden. Maar nu de 
honingbij, die in de Amerikaanse landbouw jaarlijks vijftien miljard dollar 
genereert, massaal uitsterft, wordt die bevinding heroverwogen.

‘We besloten te kijken naar de genen in het vetlichaampje’, aldus Robinson. 
Het vetlichaampje van de honingbij is een eivormig orgaan dat min of meer 
dezelfde functie heeft als de lever en het vetweefsel bij mensen. De 
onderzoekers ontdekten dat er een verband bestaat tussen het eten van 
honing en de geschiktheid om uit te vliegen. Voordat bijen uitvliegen, en ze 
dus nog werk verrichten in de korf, schakelen ze over van een eiwitrijk 
stuifmeeldieet naar een suikerrijk eetpatroon. Ook verbranden ze dan 
ongeveer vijftig procent van hun vetten. Als ze uitvliegen, hebben ze niet meer
de reserves die ze als larf hadden en moeten ze zich dus voortdurend zien te 
voeden.

Robinson onderzocht eerder al hoe prikkels en genenactiviteit elkaar 
beïnvloeden. Daarmee gaf hij het nature-nurturedebat een nieuwe wending. 
Hij ontdekte onder andere welke genen de werkverdeling bij de 
honinginsecten bepalen en hoe hun hersencellen zich genetisch aanpassen 
aan nieuwe informatie. Ook bewees hij dat elke bij een eigen persoonlijkheid 
heeft.

Vetzucht
Robinsons ontdekkingen zetten de sociologie, gedragsleer en psychologie in 
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rep en roer. ‘Ik ben natuurlijk geen medicus of diëtist’, zegt hij, ‘maar volgens 
mij is er een parallel tussen de bijenverdwijnziekte en ‘onze’ 
vetzuchtepidemie.’ In de Verenigde Staten is fructosesiroop immers in 
opspraak gekomen als mogelijk veroorzaker van de vetzuchtepidemie. 
Amerikanen zijn de laatste decennia overgegaan van een gemiddelde 
consumptie van nul tot ruim 25 kilogram per jaar. De siroop zit onder andere in
frisdranken en cookies. De stroop, waarvan de productieformule uiterst 
geheim is, smaakt zoeter dan suiker. Het enige verschil tussen siroop en 
kristalsuiker is dat de suikers in kristalsuiker zogeheten disachariden vormen, 
terwijl ze in de siroop vrij voorkomen. Voorts is de samenstelling identiek.

Bij zoogdieren zoals ratten is aangetoond dat ze van de siroop vetzucht 
krijgen. Levensmiddelenfabrikanten, artsen en diëtisten zijn in een verhit debat
verwikkeld: ligt de siroop nu wel of niet aan de basis van de 
vetzuchtepidemie? ‘Het lichaam van de honingbij blijkt in ieder geval uiterst 
gevoelig voor het verschil tussen de siroop en honing – zelfs als de 
verhouding tussen fructose en glucose identiek is.’

De vraag is of fructosesiroop ook bij zoogdieren een bepaald signaal afgeeft 
dat de lever in de war stuurt. Daardoor zou dat orgaan onterecht denken dat 
het lichaam vet moet opslaan.

Zonder bijen geen mensen?
Wereldwijd gaat jaarlijks ongeveer 200 miljard euro uit naar gewassen die 
door bijen bestoven worden. Ook in België en Nederland kampen imkers met 
de bijenverdwijnziekte. En bijvoorbeeld in Noord-Ierland is het aantal 
honingbijen op sommige plaatsen zelfs gehalveerd.

‘Zonder bijen zijn er over vier jaar geen mensen meer’, zou Albert Einstein zich
ooit hebben laten ontvallen. Ongeveer tien procent van de wereldvoeding is 
afhankelijk van bestuivers. Zonder bijen zou onze voeding in elk geval een 
stuk minder gevarieerd zijn, met minder vruchten en fruit.

‘Door siroop uit ons eten te weren, kunnen we wellicht een deel van de 
bijenterugval stoppen’, zegt Robinson. ‘De tijd is rijp dat imkers hun 
bijenkolonies weer op de traditionele manier gaan voeden.'

Meer wetenschapsnieuws in ons gratis Eos Weekblad op tablet:
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Vanaf dit Ros Bieke zullen we trachten hetzelfde Ros Bieke ook op 
onze site te zetten, maar dan met kleurfoto's



Echium vulgaris  of Slangekruid

Deze een – tot tweejarige vertegenwoordiger van de ruwbladigen is 
een ver familielid van de gekende borago of bernagie. Het een - of 
tweejarig zijn hangt af van het zaaitijdstip.

Voor de bijen is het evenals de bernagie een uitstekende bijenplant: 
volgens de bijenplantengids, voor nectar een 6 en voor stuifmeel 2.

Hij bloeit in de 
maanden mei tot 
september met mooie 
felle blauwe bloemen 
die eerst in de knop 
lichtjes roze lijken en 
daarna paars om 
tenslotte diep blauw te
worden.
Het Slangekruid wordt
een 50 cm hoog.

Het is een inheemse 
plant die eerder 
kalkrijke droge 
gronden verkiest en 
daardoor komt hij 
meer voor langs de 

Maas dan in de Kempen men zag hem hier ook wel, eens in de 
spoorwegbermen. Ik zag hem voor het eerst op de oude bermen in 
Weelde-statie.

Het vermeerderen van deze prachtige plant gaat zeer eenvoudig 
door zaaien vanaf juni voor bloei het jaar daarna, indien men zaait in
't begin van 't jaar ( midden april) dan heeft men reeds bloe in 
augustus van hetzelfde jaar. Het zaad wordt bij de meeste 
zaadhandelaars aangeboden. Plantjes kan men ook kopen, dan 
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heeft men sneller resultaat maar is men meer geld kwijt en dan maar
afwachten dat hij zich zal uitzaaien.
Het plantje verdraagd slecht het verplanten dus best ter plaatse 
zaaien.

Zeker aan te bevelen !

Mooie macro-opname van de bloem 
met opvallende meeldraden

Bij op de bloem van het
Slangekruid
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