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Massale sterfte van hommels onder de linde.



September en oktober indien het niet vriest,
zijn ideale verplant maanden voor vaste planten.



Uit   het   A V I B – nieuws   van   juli  2016

Het FAVV start in het najaar van 2016 met een nieuw bewakingsprogramma
voor de bijengezondheid.

    Einde 2014 werd Epilobee, het Europees proefproject waarin onderzoek 
naar de bijengezondheid werd gedaan, afgerond. Op korte en middellange 
termijn zal er op Europees niveau geen opvolger zijn van dit project. Omdat 
Epilobee heel wat positieve commentaren ontving vanuit de imkerij, de 
wetenschappelijke en de politieke wereld, werd beslist om een nieuw 
Belgisch bewakingsprogramma voor de bijengezondheid op te starten in het
najaar van 2016. 
    Dit programma is gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens het 
Epilobee-project en de diverse wetenschappelijke adviezen die in tussentijd 
verschenen zijn. Het hoofddoel van het programma is om de bijensterfte 
objectief te bepalen.
Daarnaast zullen mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren 
die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht 
worden. Op basis van de bekomen informatie kan de overheid het 
bijengezondheidsbeleid verder uitstippelen.

    Uit het gegevensbestand van het FAVV zullen op een willekeurige manier
200 imkers geselecteerd worden. De deelname aan het project is vrijwillig. 
Elke imker zal 3 keer bezocht worden: een eerste keer in het najaar van 
2016 om de initiële gezondheid van de bijenstand te bepalen. Een tweede 
en een derde bezoekreeks volgen in het voorjaar en de zomer van 2017 
waarbij de winter- en seizoenssterfte van de opgevolgde kolonies zal 
nagegaan worden. Naast de bijensterfte zullen ook verschillende 
bijenziekten bestudeerd worden.
Bij elke geselecteerde kolonie zal een varroatelling worden gedaan en zal 
een staal worden genomen voor onderzoek op nosema. Tijdens elk bezoek 
zal elke geselecteerde kolonie klinisch onderzocht worden. Indien 
ziektesymptomen worden vastgesteld, zullen bijkomende stalen genomen 
worden voor laboratoriumonderzoek op Amerikaans en Europees vuilbroed, 
nosema en varroa.
Elke bijenstand zal ook gecontroleerd worden op de aanwezigheid van de 
kleine bijenkastkever en de Tropilaelapsmijt. Verder zal in elke bijenstand 
een stuifmeelstaal genomen worden voor analyse op chemische residuen 
(van o.a. pesticiden, fungiciden,…). Bedoeling van dit onderzoek is om in 
eerste instantie een overzicht te krijgen van de residuen die actueel 
aanwezig zijn in de bijenkast. In een tweede fase zal getracht worden na te 
gaan in hoeverre er een mogelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid 
van bepaalde residuen en de vaststelling van bepaalde afwijkingen of van 
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sterfte bij de opgevolgde bijenvolken. Tenslotte voorziet het programma ook 
een verhoogde bewaking met betrekking tot de kleine bijenkastkever.
Het FAVV heeft op dit moment 8 risicogebieden gedefinieerd voor de 
mogelijke binnenkomst van de kever. Het gaat hier om de gebieden in de 
onmiddellijke omgeving van internationale havens en luchthavens: 
Zaventem, Luik, Charleroi, Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge en het 
Belgisch gebied grenzend aan de luchthaven van Maastricht-Aken (regio 
Lanaken-Maasmechelen). 

    Binnen elk risicogebied zullen, waar mogelijk, 3 zogenaamde 
‘sentinelbijenstanden’ geselecteerd worden om op te volgen. De imkers 
zullen geïnformeerd worden over de karakteristieken van de kever, wat te 
doen bij het aantreffen van verdachte kevers, enz. Daarnaast zullen in deze 
bijenstanden ook vallen worden geplaatst die op regelmatige basis zullen 
gecontroleerd worden. De sentinelbijenstanden maken deel uit van de 200 
bijenstanden die opgevolgd worden binnen het nieuw bewakingsprogramma
en zullen dus ook 3 maal bezocht worden waarbij de voorziene 
onderzoeken en monsternemingen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over het project kan u terecht op de website van het 
FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/ 

Hierop zullen regelmatig de (tussentijdse) resultaten van het project worden 
bekend gemaakt. De eindresultaten van het project 2016-2017 worden 
verwacht tegen eind 2017.

't Ros Bieke 2016 – 5 – 3 -

http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/


Kwis 7 : Van darren en zwermen
Kwispelaar

‘De darren: zij lopen doelloos rond in de kast en stellen zich aan als de vrijers
van Penelope in het paleis van Odysseus. Zij tafelen en schransen en leiden 
een nutteloos bestaan van verwende, verspilzieke en verwaande playboys. 
Zelfvoldaan en omvangrijk als ze zijn, versperren zij de gangen en 
verstoppen zij de poorten. Zij verhinderen en verstoren de arbeid van de 
andere bijen. Daarom ook worden zij opzij geduwd en aangestoten, want ze 
staan daar nutteloos gewichtig in de weg…’

7.1 – Het bovenstaand citaat, dat weinig vleiend is voor de darren, is 
afkomstig van:
         A: Aristoteles (Grieks filosoof – IV eeuw v.C.) ?
         B: Maurice Maeterlinck (Belgisch Nobelprijswinnaar 1911) ?
         C: Karl von Frisch (Oostenrijks Nobelprijswinnaar 1973) ?
         D: Ghislain De Roeck (befaamd bijendeskundige en medewerker aan 
het Maandblad) ?

7.2- Het optrekken en beleggen van darrencellen is het eerste biologisch 
signaal dat een bijenvolk het voornemen maakt om zich te vermenigvuldigen:
       Juist of Fout ?

7.3- Darren voeren de kwispeldans uit om aan de pas uitgelopen koningin te 
verduidelijken waar ze de darrenverzamelplaats kan vinden om te paren:
       Juist of Fout ?

7.4- Op hoeveel dagen na zijn geboorte is de dar geslachtsrijp en tot paren 
bekwaam:
       A: twee tot acht dagen ?
       B: acht tot twaalf dagen ?
       C: twaalf tot zestien dagen ? 

7.5- Vele darren in een bijenvolk zijn het bewijs dat het volk gezond en sterk 
is:
       Juist of Fout ?

7.6- Voor het uitbouwen van één darrenraat op simplexformaat is het 
equivalent nodig van ca. één kilogram honing/stuifmeel:
       Juist of Fout ?

7.7- Alleen gezonde volken zwermen. Zieke of zwakke volken kunnen de 
energie niet opbrengen om te zwermen:
       Juist of Fout ?

7.8- Er bestaan talloze zwermverhinderende maatregelen. Het afnemen van 
pollenraten is een probaat middel om zwermen te voorkomen:
      Juist of Fout ?

7.9- Zwermen zijn een typisch voorjaarsverschijnsel; met de zomerzonne-
wende (21 juni), bij het begin van de zomer, houdt het zwermen helemaal op:
       Juist of Fout ?
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7.10- Het zekerste middel om te beletten dat zwermen afkomen, is de  zgn 
zwermval: een toestelletje dat in de imkershandel te koop is:
         Juist of Fout ?

7.11- Een bevruchte koningin kan zich toch doorheen het moerrooster 
wringen als ze door het volk gedwongen wordt om mee uit te zwermen:
         Juist of Fout ?

7.12- De zwermdrang wordt in de eerste plaats opgeroepen door een 
ingesloten broednest. Als we meer broedruimte ter beschikking stellen, koelt 
de zwermkoorts meteen af:
         Juist of Fout ?

7.13- Een imker slaat een voorzwerm op een kast en om zeker te zijn dat hij 
erin zal blijven, geeft hij hem een raam met honing mee. Is deze handelwijze
         Juist of Fout ?

7.14- Een volk in zwermstemming gaat nog meer nectar verzamelen om een 
voorraad aan te leggen voor de grote uittocht:
        Juist of Fout ?

7.15- Vooraleer de zwerm de kast verlaat, gaat hij dus nog eens flink 
bijtanken aan de honingvoorraden. Hoeveel honing neemt een voorzwerm 
van 25.000 bijen met zich mee op deze tocht:
         A: 250 gram ?
         B: 500 gram ?
         C: één kilogram ?
         D: twee kilogram ?
         E: meer dan twee kilogram ?

7.16- Een imker vangt in het begin van de week een zwerm die hij voorlopig 
onderbrengt in een kartonnen doos met een vlieggat. Pas tegen het einde 
van de week heeft hij een nieuwe behuizing klaar.
        Is die zwerm in de kartonnen doos dan nog in leven ?
        Ja of Neen ?

7.17- Een zwerm is afgekomen maar vliegt nog rond in de buurt van de 
stand. Hoe kunnen we hem doen gaan hangen ? Noem twee werkwijzen die 
imkers nog steeds – terecht of onterecht – 
         aanwenden met dat doel.

7.18- Een voorzwerm zal maar vertrekken van zodra de eerste zwermcel 
goed en wel gesloten is:
         Juist of Fout ?

7.19- Een geschepte voorzwerm kunnen we zonder meer meteen terug op de
kast stoten waar hij vandaan kwam:
        Juist of Fout ?
7.20- Een jonge koningin, pas teruggekeerd van haar bruidsvlucht, gaat aan 
het tuten. Dat is het signaal dat ze alsnog wil gaan zwermen:
        Juist of Fout ?
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HONING OOGSTEN EN VERZORGEN -1

Ludo De Clercq 

 
Honing: een zuiver 
natuurproduct
 
Foto: Francis Joly 

OOGSTEN 

Gebruik zoveel mogelijk 
jonge raat voor de 
hoogsels. Oude raat geeft 
vliesjes af en niet altijd 
aangename smaakstoffen - 
propolis bvb. Honing uit 
jonge raat is lichter van 
kleur en wordt sneller 

zuiver bij het zeven en afschuimen. Oude raat bevat vaak veel stuifmeel. Dat 
geeft wazige honing en geeft problemen bij de opslag van de geslingerde 
ramen (véél gevoeliger voor wasmot). Jonge raat breekt dan weer vlugger bij 
het slingeren, maar dat is zeker bij een radiaalslinger niet zo'n groot 
probleem. Oude raat geeft onbalans als er teveel stuifmeel in zit, en is 
daarmee soms zelfs zo zwaar geladen dat ze breekt bij het droogslingeren. In
Duitsland en Frankrijk wordt in de imkerscholen geleerd enkel met 
maagdelijke raat te werken in de honingzolders; enerzijds omwille van 
kwaliteit en hygiëne, anderzijds om besmetting van de honing met varroa-
bestrijdingsmiddelen te vermijden. Sommige imkers wafelen om die reden 
ook zélf en gebruiken enkel pure ontzegelwas. 

Wanneer uithalen? 
Optimaal is vlak na een koude nacht, liefst enkele dagen na een drachtpauze.

Waarom? De bijen hebben heel wat werk te verzetten om de honing in te 
dikken. Stellen we dat een nectar wordt opgehaald met gemiddeld 30% 
suikers (en 70% vocht), dan is voor een oogst van 15 kg honing met 83% 
suikers (17% vocht) niet minder dan 41,5 kg nectar vereist. Het verschil (26,5 
kg) moet door verdamping verwijderd worden. U begrijpt waarom bijen niet 
goed vliegen op nectar met minder dan 20% suikers. Een 20%-ige nectar 
vergt 62 kg (waarvan 47 kg te verdampen), en een 15%-ige vergt 83 kg heeft 
68 kg vocht teveel voor dezelfde oogst. In de kast wordt droge buitenlucht 
aangezogen die wordt opgewarmd tot ± 35°C. Bij deze temperatuur kan de 
lucht bij 100% relatieve vochtigheid (RV) tot 39 g vocht inhouden per kubieke 
meter. Als we ervan uitgaan dat honing met 20% vocht in evenwicht is met 
lucht aan 63,5% RV (Martin 1958: Klaverhoning: 60% RV-18,3% vocht, 55% 
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RV-16,8% vocht), dan houdt diezelfde m³ slechts 25 g vocht. Heeft de 
buitenlucht die wordt aangezogen 25°C en 100% RV, dan bevat die reeds 25 
g vocht! Dan kan de honing niet voldoende ingedikt worden. Dit verklaart 
waarom er problemen optreden bij aanhoudend warm en zwoel weer. 
Is het slechts 20°C bij 60% RV, dan bevat de aangezogen lucht 10,5 g vocht 
per m³. Eén m³ kan dan in de kast 14.5 g vocht opnemen. De 26,5 kg vocht 
(voor 15 kg honing) vergt dus 1.830 m3 koele droge lucht. 
Stel dat we deze op één week tijd door een vliegspleet van 8 mm hoog en 35 
cm breed moeten trekken, langs één kant naar binnen, langs de naar andere 
buiten, dan betekent dat dag en nacht een windsnelheid van 2,1 m/s = 7,6 
km/u. Bovendien vergt de verdamping van het vocht de verbranding van 4 kg 
honing of 11 kg nectar aan 30% suikers. Gelukkig wordt hiertoe afvalwarmte 
van de larven benut. Merk op dat in diezelfde periode de bijen voor zichzelf 
en hun larven waarschijnlijk ook zo'n 40 à 50 kg nectar verbruiken. Dat is ook 
nog eens tweemaal zoveel vocht dat vrijkomt, grotendeels binnenin de kast. 
Dus het waait al meer dan 20 km/u! 
U begrijpt waarom het vroeger werd aangeraden de vliegspleet op de 
volledige breedte van de kast te nemen. En ook waarom in de zomer de 
vliegspleet vergroot werd met wiggen tussen bodem en broedbak. U begrijpt 
ook het enorme voordeel van de varroa-bodem (40 keer meer verluchting). 
Ikzelf heb een extra verluchtingsopening van (8mmx200mm) met vliegplank 
ingebouwd in de koninginnenrooster. De bijen maken hiervan goed gebruik. 
Als U in een probleemstreek zit, is het ook nuttig bij de plaatsing van de 
bijenhal ervoor te zorgen dat de opstelling zo droog mogelijk is, t.t.z. zorg 
voor afwatering (een gracht dichtbij is geen probleem, drassige grond wel, 
want deze heeft een groot verdampingsoppervlak en staat bloot aan de hete 
zonneschijn). 
Breek ook indien mogelijk plaatselijk de verdamping van grondvocht 
(overdekte hal, roofing op de grond, schoffelen voor de kasten, of een 
deklaag met schors of zelfs beton om het opstijgend vocht tegen te houden). 

Hoever moet honing verzegeld zijn? 
Traditioneel zien we graag ramen die van lat tot lat verzegeld zijn. Vuistregels
als minimaal 80% verzegeld doen de ronde. Nochtans heb ik zelf al 
lentehoning uit onverzegelde ramen geslingerd die slechts 14% vocht had. 
En ik ken imkers die uit volledig verzegelde ramen honing halen met 24% 
vocht en meer. Verzegeling heeft niets te maken met het vochtgehalte of de 
‘rijpheid’ van de honing, maar enkel met de volheid van de cel! Ik ben 
gaandeweg weggegaan van de wolkenkrabbermethode met twee 
slingerperioden (lente en zomer) naar een methode van: hoogsel(s) bijna vol 
(verzegeld of niet) - honing afnemen en nieuwe hoogsel(s) geven, één of 
twee naargelang de sterkte van het volk. 

Het eerste voordeel is dat de bijen geen problemen hebben met de 
warmtehuishouding. Wolken-krabbers vormen geen probleem bij warm weer, 
maar een koude periode maakt al snel dat de bijen een deel van de kast 
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onbeheerd moeten achterlaten. Bij bvb koolzaadhoning is er risico dat de 
honing opstijft in de raat! 
Tweede voordeel is dat men minder materiaal nodig heeft, hoogstens twee 
hoogsels per kast. 
Derde voordeel is dat de honing niet langer dan nodig open en bloot in de 
cellen staat, waar hij de bloesemgeur kan verliezen maar ook vocht en allerlei
nevensmaken kan opnemen - zoals was- of propolisgeur of de lijfgeur van de 
bijen. Mijn honing is er met deze methode fijner en aromatischer op 
geworden. 
Vierde voordeel is dat de bijen voldoende ruimte hebben om de 
binnenkomende nectar te stapelen. Deze heeft driemaal het volume van de 
latere honing. 
Als men dus wacht tot alle hoogsels van lat tot lat verzegeld zijn, verplicht 
men de bijen om het broednest te gebruiken als overslagruimte. Voldoende 
ruimte geven, kan zwermen verminderen. 
Vijfde voordeel is dat men meer verschillend smakende honingsoorten kan 
aanbieden. Zo heb ik sommige jaren een vlierbloesemhoning doordat ik de 
kasten leeghaal wanneer de vlier begint te bloeien, en twee weken later, 
wanneer de vlier bijna is uitgebloeid, opnieuw slinger. Werkelijk een unieke 
honing die ook nog een meerprijs haalt. 
Zesde voordeel komt wellicht in de nabije toekomst tot zijn recht, als de 
gevreesde kleine kastkever eraan komt. Deze beestjes leggen eieren die na 
twee tot drie dagen uitkippen. Wekelijks honing afhalen zal dan misschien 
een manier zijn om nog genietbare honing te slingeren. 
In 2007 werden alle volken zelfs negenmaal geslingerd! Ik stel niet vast dat 
de bijen steeklustiger worden door de frequente afname. Dit is voor de bijen 
duidelijk minder hinderlijk dan frequente storing in het broednest. 

N.v.d.R.
De volgende gedeelten verschijnen in de volgende Rosse Biekes 

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

!! Men zegge het voort !!

In begin 2017 start “ De rosse Bie “

met een imkerscursus voor beginners

geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven bij de
bestuursleden
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Raamgesprek : 

Verschenen in het maandblad Gielsbos nr.2

We zitten niet stil op de boerderij. We waren klaar voor een nieuwe uitdaging.
Lang hoefden we niet te zoeken . De bijenpopulatie heeft het momenteel 
zwaar te verduren, de laatste jaren sterven er vele bijenvolken door de 
varroamijt, pesticideresidu’s en omdat er minder voedsel is.

De kennis en de kunde om te werken met bijen is bij de boerinnekes niet 
groot genoeg om belangrijke stappen te ondernemen. Vandaar dat we een 
samenwerking zijn aangegaan met de imkervereniging “De Rosse Bie” uit 
Oud-Turnhout. Imker Hugo komt regelmatig de kasten in onze boomgaard 
controleren, samen met zijn dochter. Zij volgt een opleiding tot imker. Altijd 
,een hele belevenis als zij komen werken met hun beschermpak aan.

Er vertoeven op dit moment zo’n veertigduizend bijen rond de boerderij, maar
je merkt ze zelden op. Altijd gezellig om je goed omringd te voelen. We hopen
in de toekomst een bijenhal te kunnen zetten, waar de bijen goed beschut 
zitten en waar we samen met Hugo een woordje uitleg kunnen geven over de
bijen en hun belang voor ons milieu.

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
.

Honingbij op heerlijk ruikende Skimmia
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Die ‘t langst leeft, heeft de honing met de raat
Vvvvvvvvvvvvvvvv

De langstlevende heeft de hele nalatenschap.

Boekbespreking De Geschiedenis van de Bijen

Door Maja Lunde

De auteur is een Noorse schrijfster van kinderboeken en scenariste van film- en TV-
producties. Dit is haar romandebuut bestemd voor een volwassen publiek waarin zij
het ecologisch schrikbeeld oproept dat de wereld uit zijn slaap houdt, namelijk het 
uitsterven van de bijen.
Lunde doet deze niet te overziene ramp haarfijn uit de doeken, met grote 
verbeeldingskracht maar ook bijzonder goed gedocumenteerd. Zij presenteert haar 
magistraal epos   d.m.v. drie met elkaar vervlochten scenario’s: geschiedenis, 
sciencefiction en de maar al te zeer bekende toestanden van hier en nu. Bovendien
koppelde Lunde op subtiele wijze de bijengeschiedenis aan die van de mensen. 
Confronterende lectuur voor de komende najaars- en winteravonden.

In het Nederlands uitgegeven bij – hoe kan het anders – De Bezige Bij – 
Amsterdam 2016 379 blz. – 20 €

Recept met honing.

“ “Geglaceerde aardappelen”

Ingrediënten :
50 gr  boter
1 eetlepel honing

Bereiding :

Kook de aardappelen (of andere groenten
zoals : wortelen, uien, spruitjes …) in water
met zout.
Smelt de boter in een pan en roer er de honing door.
Giet de groente af en breng ze over in een ovenvaste schaal en giet 
hierover het honing-botermengsel.
Laat het in een oven ( 180 °C ) stoven tot de aardappelen of andere 
groenten bruin en glazend zijn;

Eens iets anders om uw gasten te varrassen !

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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T E   N O T E R E N 

Op donderdag 8 september ledenvergadering :  
in de stadsboerderij Veldekensweg Turnhout vanaf 19.30 uur

Op deze eerste ledenvergadering na het verlof hebben we weer een van 
onze klassiekers over “Honing en honingkeuren “ door een van onze leden
Pierre Sanders.

Wij vragen aan onze leden om een potje van hun verschillende 
honingoogsten mee te brengen

Op donderdag 13 oktober ledenvergadering :  
in de stadsboerderij Veldekensweg Turnhout vanaf 19.30 uur

In oktober hebben we onze tweede statutaire vergadering van het jaar 
gevolgd door een film.

Op donderdag 10 november ledenvergadering :  
in de stadsboerderij Veldekensweg Turnhout vanaf 19.30 uur

Voor deze laatste ledenvergadering van 2017 wordt een voorstelling voorzien 
over “ Het imkeren door de eeuwen heen “ verzorgd doorHugo Braet

Op vrijdag 9 december “ Teerfeest” :  
in de Heischuur , Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout vanaf 19.00 uur

Aazazazazaza
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.

PackardToon
Doorhalen

PackardToon
Getypte tekst

PackardToon
Getypte tekst

PackardToon
Getypte tekst
voordracht was hergebruiken en waswafelen

PackardToon
Getypte tekst

PackardToon
Getypte tekst



datum Activiteiten  in  2016
do 1 sep 16   Bestuursvergadering

do 8 sep. 16   Ledenvergadering : Honingkeuring

do 13 okt.16   Statutaire vergadering + Waswafelen

do 3 nov. 16   Bestuursvergadering

do 10 nov. 16   Ledenvergadering : Imkeren door de eeuwen heen

vr 9 dec. 16   Teerfeest

TYPE-ANTWOORDEN VOOR KWIS-SPEL NR 7
VAN DARREN EN ZWERMEN

7.1- Het citaat is afkomstig uit ‘La Vie des Abeilles’ van Maurice Maeterlinck. 
We laten het helemaal voor zijn rekening ! 

7.2- JUIST ! Niet de speeldopjes zijn het eerste signaal, maar de belegde 
darrencellen duiden aan dat het volk schikkingen treft om met een nieuwe 
generatie het voortbestaan van het volk te verzekeren

7.3- FOUT ! Darren voeren geen oriënteringsdansen uit. Anderzijds zijn de 
darrenverzamelplaatsen jaren na elkaar op dezelfde plaats te situeren. Hoe 
jonge darren deze plaatsen kunnen opsporen blijft nog steeds een mysterie. 
De jongere kunnen het niet van de oude vernomen hebben, want die werden 
in het vorige seizoen ‘afgeslacht’.

7.4 ‘C’ is het juiste antwoord

7.5- JUIST ! Een groot aantal darren is het bewijs van de levenskracht van 
een volk en van de aanwezigheid van voldoende voedselvoorraden. Op 
voorwaarde natuurlijk dat de darren niet afkomstig zijn van leggende 
werksters of van een darrenbroedige koningin.

7.6- JUIST ! Dat moeten we dus mee verrekenen als we de varroa willen 
bestrijden door de methode van het laten optrekken en uitsnijden van 
darrenbroed.

7.7- FOUT ! Zwakke zwermen verspreiden zelfs het vuilbroed en de varroa. 
Denk daaraan bij het invangen van vreemde zwermen

7.8- JUIST ! ‘Pollenplaten’ kunnen het broed opsluiten. Waarmee niet gezegd 
wil worden, dat er geen stuifmeelraten in het volk mogen aanwezig zijn !

7.9- FOUT ! Natuurlijk is de zwermdrang in het voorjaar het grootst ! Maar 
zwermen kunnen nog voorkomen tot in de nazomer en de vroege herfst (op 
de heide en de teunisbloem bijv.).
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7.10- FOUT ! Dergelijke zwermval geeft helemaal geen zekerheid. Een 
afgeslankte koningin (uit een redcel gekweekt bijv.) kan door het rooster 
heen. Ofwel vinden we ze doodgedrukt tussen de darren die de kast evenmin
konden verlaten. Het toestel in kwestie is een bijenonvriendelijke bedoening 
en verwarrend bovendien.

7.11- JUIST ! Na de afslankingskuur waaraan de zwermkoningin 
onderworpen werd door haar volk. Ze werd immers dagen lang over de raten 
gejaagd en minder gevoed om haar vliegvaardigheid terug te krijgen.

7.12- FOUT ! Uitbreiding van de broedruimte komt te laat als de zwermdrift al 
aanwezig is. Maatregelen  zoals het inhangen van lege raten en/of was-
wafels, moet men voordien nemen. Indien er al belegde moerdoppen 
aanwezig zijn, helpt alleen nog het maken van een tussenaflegger.

7.13- FOUT ! Dat zet de bijen eerder aan om weer te vertrekken ! 
Uitgewerkte lege raten en waswafels zullen beter helpen om het volk 
‘honkvast’ te maken ! 

7.14- FOUT ! Een volk met zwermplannen voert geen nectar meer aan, zelfs 
niet bij een goed drachtaanbod. De bijen lummelen maar wat rond of hangen 
in een tros aan de vliegplank. De honingproductie ligt helemaal stil.

7.15- ‘C’ is het juiste antwoord.

7.16- JA !  Op voorwaarde dat de doos op een koele plaats werd gesteld en 
het volk vloeibaar voedsel kreeg vanaf de derde dag.

7.17- Eerste werkwijze: water sproeien;
        Tweede werkwijze: ketellawaai maken door oppotten en pannen te slaan
e.d. Hoewel: deze laatste werkwijze heeft helemaal geen zin, want de bijen 
kunnen het veroorzaakte geluid niet waarnemen; ze beschikken daartoe niet 
over de vereiste zintuigen.
        Met water besproeien heeft meer zin, indien het water fijn verneveld 
wordt en boven de zwerm gericht wordt. De bijen krijgen dan de indruk dat 
het regent en ze zoeken een beschuttende plaats op.

7.18- FOUT ! Een voorzwerm kan zijn biezen pakken  vanaf het ogenblik dat 
de eerste moercel belegd is.

7.19- FOUT ! Om een voorzwerm met de oude koningin terug te geven aan 
het standvolk waar hij vandaan kwam, moet men vooraf alle moerdoppen 
uitbreken en er zich van vergewissen dat geen enkele moerdop uitgelopen is.

7.20- FOUT ! De imker moet zich geen zorgen maken. Een jonge, pas 
gepaarde moer, tuut wel vaker, maar zij zal na korte tijd ermee ophouden. 
Van zodra dat ze goed en wel aan de leg is, wordt ze volkomen rustig.
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Op zaterdag 1 oktober 2016 gaat in Leuven het tweejaarlijks

Bijencongres  door

met als voordrachtonderwerpen :

1.  Een aangepaste werkmethode om de bijensterfte voor te blijven.
door Dr. Otto Boecking ( Bijeninstituut Celle – Duitsland )

2.  De rol van de imker in het bekomen van vitale bijenvolken.
Door Drs Sjef van der Steen ( Universiteit Wageningen – Nederland )

Voor de liefhebbers is er een alternateif programma

De kosten 20 € , middag eten en start-koffie inbegrepen

Beste leden,

Het congres nadert, degenen die willen meerijden in groep en willen samen rijden, 
kunnen samenkomen op de parking De Snol  (fietshuis) Hoek Ringlaan en 
Graatakker. Samenkomst 6:15 u en vertrek 6:30 u.

Aan degene die mee rijd wordt gevraagd om een kleine vergoeding voor de rijder te
geven.

Degene die willen inschrijven en betalen ( 20€/pp ) per groep dienen dit mij te 
melden zodat ik de inschrijving en betaling gezamenlijk kan doen. Dit bespaart tijd 
en aanschuiven bij het inschrijven ter plaatse.

Graag een spoedig antwoord indien je komt zodat ik weet op wie we moeten 
wachten.

Groeten,
Toon

Massale sterfte van hommels onder de linde

Bijen@wur, Plant Research International, Wageningen UR
12-JUL-2016 

- Nu de lindebomen bloeien is het mogelijk dat er onder de bomen een groot
aantal dode hommels. De massale sterfte is een jaarlijks terugkerend en

eeuwenoud verschijnsel. De hommels komen om van de honger. De
lindebomen waar sterfte optreedt hebben te weinig nectar voor het grote

aantal insecten dat op de aantrekkelijke geur van de bomen afkomt. 
Lindebomen zijn voor hommels een belangrijke en vaak erg lucratieve bron

van nectar en stuifmeel. Als de lucht zich vult met de geur van de linde is het
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echter elk jaar weer wachten op het eerste bericht van massale sterfte van
hommels onder lindebomen. In parken en tuinen worden tientallen, soms
honderden, dode hommels onder deze bomen gevonden. Linden worden

vaak geplant als laanbomen en oude exemplaren zijn te vinden op brinken en
dorpspleinen. Er zijn verschillende soorten. 

Eerst bloeien de veel voorkomende inheemse Winterlinde (Tilia cordata) en
Zomerlinde (T. platyphyllos). Zo rond half juni bloeien de eerste van deze

twee bomen. De hommelsterfte is bij deze soorten vaak nog beperkt. Vooral
bij de uit Zuidoost-Europa afkomstige Zilverlinde (T. tomentosa) kan grote

sterfte optreden. Onder alleenstaande bomen komen vaak meer dode
hommels voor dan onder bomen in bijvoorbeeld lanen.

       Dode hommels onder de lindebomen (Bron: Jens DHaeseleer.
Mogelijke oorzaken van de sterfte

Lange tijd werd gesuggereerd dat vergiftiging de sterfte zou verklaren.
Mannose, een suiker die giftig is voor bijen en hommels, zou in de nectar
zitten. Uit onderzoek bleek echter dat er geen mannose in de nectar van

lindebomen zat en dat vergiftiging door een afbraakproduct van de suiker ook
niet het geval was. Vergiftiging werd daarmee als boosdoener uitgesloten.

In het verdachtenbankje zaten ook nog andere boosdoeners. Entomofagen,
ofwel insecteneters en -belagers, zouden het vooral op de hommels gemunt
hebben. Een aanwijzing hiervoor werd gevonden in het feit dat driekwart van
de dode hommels beschadigingen bleek te hebben. Maar ook insecteneters
konden niet als oorzaak van de sterfte gezien worden, hooguit als gevolg. 

Een belangrijke aanwijzing voor de werkelijke oorzaak werd gevonden in het
feit dat hommels, die van de bloemen afvielen, minder suikerreserves hadden

dan hommels, die actief op zoek waren naar eten. Ze zijn dus niet in staat
voldoende voedsel te vinden en gaandeweg raakt de brandstof op.

Vervolgens zijn ze te zwak om nog verder te zoeken en vallen ze van de
boom.

't Ros Bieke 2016 – 5 – 15 -



De oorzaak moet gezocht worden in een combinatie van factoren. De bomen
verspreiden een aanlokkelijke geur en trekken daardoor veel insecten aan.

De aanwezigheid van een groot aantal insecten zorgt ervoor dat er in
verhouding weinig nectar te halen valt. Daar komt bij dat een lindeboom soms

weinig nectar te bieden heeft. De hommels komen daardoor om van de
honger.

Het is de vraag of de massaal optredende sterfte een probleem is. Het
fenomeen is niet nieuw en heeft zeker niets met de bijensterfte van de laatste

jaren te maken. Al in de 17de eeuw beschreef Abraham Munting in zijn
postuum verschenen meesterwerk “Naauwkeurige Beschryving Der

Aardgewassen” dat honingbijen ver van bloeiende lindebomen gehouden
moesten worden. Een reden werd niet direct gegeven. In 1922 werd in het
maandschrift voor de bijenteelt bericht over sterfte van bijen en hommels
onder Zilverlinden in Wageningen. Het is dus een eeuwenoud, jaarlijks

terugkerend gebeuren en heeft in ieder geval nog niet tot het uitsterven geleid
van de soorten die we onder de bomen aantreffen. Het is daarom

onwaarschijnlijk dat het een probleem vormt. Eerder is het een onderdeel van
de populatiedynamiek in de jaarcyclus van vooral hommels geworden. We

hoeven ons in ieder geval niet ongerust te maken.

Tekst: Bram Cornelissen, Plant Research International, Wageningen UR
Foto: Jens DHaeseleer

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Honingbij op Dotterbloem
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