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Het werk aan de bijen gaat nu zeker minderen,
nu is het tijd om te bezinnen en plannen :

wat moet hersteld, verbeterd worden ?
Was onze bijenweide zoals het hoorde:
nectar en stuifmeel als het nodig was ?
Indien wel, dan misschien uitbreiden, 

indien niet, dan weten we wat ons te doen staat.



Nieuws van de bestuurstafel

Ledenaantal

Heuglijk nieuws, onlangs hebben wij Sebastian Stahl uit Beerse als ons 
tachtigste lid kunnen inschrijven. We moeten al ver in het verleden 
teruggaan toen we dit aantal hebben bereikt.
Hopelijk zien we hem ook op één van onze vergaderingen. 
Om dit te vieren zal onze vereniging de eerstvolgende vergadering aan de 
aanwezige leden een drankje trakteren.

.

Ledenvergaderingen :

Indien we nagaan hoeveel leden er naar de “ ledenvergaderingen “ komen
dan moet het bestuur wel besluiten dat er iets niet klopt !
Hoera voor het aantal leden maar in de ledenvergadering zien we geen 
stijging van het aantal deelnemers, terwijl deze vergaderingen juist bedoeld 
zijn voor de leden : Is het de locatie, de prijs van de consumpties, het tijdstip,
de onderwerpen, de frequentie, de opzet .  .  .
Is het samenkomen van mensen met dezelfde interesse niet meer belangrijk
in het digitale tijdperk? Gaan we vergaderen ieder achter zijn scherm.
Onze vereniging is erg democratisch en elk lid heeft recht van spreken, dus
indien u ideeën heeft maak ze bekend.

Koninginnenkweek :

Het bestuur tracht een kortlopende cursus op stapel te zetten, zowel theorie 
als praktijk over koninginnenkweek. Het doel is dat elke deelnemer op het 
eind van de cursus zijn eigen koningin(nen) heeft gekweekt. Gezien het 
onderwerp en de praktische uitvoering zal de cursus vermoedelijk lopen in 
april en mei. Later meer hierover.
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A . V . I . B .  –  Nieuws

Varroa behandeling deze zomer is uitgevoerd en hopelijk is deze 
doeltreffend en met zorg gebeurd. Op de varroaschuif is te merken of de 
bestrijding effect had. Aan de hand van de gevallen mijten kun je een beeld 
vormen hoe groot de besmetting in de kasten is geweest. Meten is weten 
luidt het devies.

Inwinteren is ook reeds bezig. Controle is gebeurd naar de aanwezige 
hoeveelheid voedsel en zal aangevuld worden bij normale grootte van de 
volken tot 13/15 kg suiker totaal. Dit zou moeten volstaan om de winter door 
te komen. Deze hoeveelheid voedsel is toegediend tegen half september. 
Tevens moet ook stuifmeel in voldoende mate aanwezig zijn. Deze tijd is er 
nog wel wat pollen dracht van de Guldenroede ( Solidago ) en kortelings van
de klimop.
Kleine volkjes worden verenigd, het heeft weinig zin om zwakke volken door 
de winter proberen te krijgen. Nieuwe koninginnen kunnen deze maand nog 
ingevoerd worden. 

Goedkope honing uit China maakt het imkers lastig.
Slechts een derde tot de helft van de honing die door Europeanan wordt 
geconsumeerd, is afkomstig uit eigen regio. Om onze honger naar deze 
zoete (zure ) lekkernij te stillen, is de EU aangewezen op import. Zo wordt 
jaarlijks circa 100.000 ton honing aangekocht in China.
Lees meer...
 

 leraren bijenteelt ( herrinnering)
Het VBVI vzw, de LIB vzw en AVIB vzw organiseren samen in het najaar een
lessenreeks “lesgever in de bijenteelt”.
Deze cursus omvat niet alleen de pedagogische aspecten van lesgeven aan
jonge en niet meer zo jonge imkers; maar er is ook aandacht voor de 
technische kant: werken met powerpoint, omgaan met moeilijke vragen en 
het bekomen van het lesgeversstatuut.
De cursus zal doorgaan op een centrale lokatie t.o.v. de deelnemende 
provincies en dit ten belope van 6 zaterdag voormiddagen in November en 
December 2017.

 Komende activiteiten:
Algemene vergadering AVIB op 13/10/2017 informatie volgt.
Imkersdag op 19/11 informatie volgt.

J J J J J J J J
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http://www.vilt.be/goedkope-honing-uit-china-maakt-het-imkers-lastig


Bijen zijn belangrijk voor bruto binnenlands product

20/08/2017 door Sarah Vankersschaever 

Bij op Malva  ( Foto:  AFP )

Stuifmeel is goud waard. Letterlijk dan. Want bestuivers brengen ons jaarlijks 
een kwart miljard euro op. 

Insecten zijn de ideale werknemers: stevig tempo, efficiënt ploegensysteem, 
werken tot ze erbij neervallen. En nooit klagen als de bazige mens met de 
winst gaat lopen.

Sinds de jaren tachtig is er dan ook reden tot ongerustheid: het aantal bijen 
en andere bestuivers neemt aan sneltempo af. Dat heeft niet alleen gevolgen 
voor de natuur, zo berekenden onderzoekers aan onder meer de 
universiteiten van Mons en Gembloux, ook voor onze economie.

De toegevoegde waarde van bestuivers in ons land bedraagt jaarlijks 251.6 
miljoen euro. Goed voor 11,1 procent van de totale Belgische 
landbouwproductie. Het leeuwendeel daarvan is voor de Limburgse fruitteelt, 
goed voor een waarde van 108 miljoen euro.

De ene provincie in ons land is al iets afhankelijker van bestuivers dan de 
andere. De regionale verschillen hebben te maken met de teelten: Limburg is 
met zijn fruitboomgaarden afhankelijker van insecten dan pakweg West-
Vlaanderen, waar vooral suikerbiet en graan worden geteeld. Granen zijn 
windbestuivers en doen het dus zonder insecten.

(lees verder onder de kaart)
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Het onderzoek past binnen het project Sapoll (Samenwerken voor 
Pollinators) in Noord-Frankrijk en België, waarvan ook Natuurpunt partner is. 
‘De cijfers maken vooral duidelijk dat we er allemaal bij te winnen hebben als 
bestuivers het goed hebben’, zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt, ‘ook de 
sectoren die inspanningen en vaak investeringen moeten doen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het vinden van alternatieve teelttechnieken die 
pesticidegebruik kunnen verminderen of zelfs vermijden. Evengoed zien we 
dat veel bermen, hagen en knotwilgen verdwijnen omdat ze als ‘last’ worden 
beschouwd, maar deze zijn van groot belang als nestplaats en voedselbron 
voor wilde bijen en andere bestuivers. Natuurpunt ondersteunt dan ook het 
Europees Landbouwbeleid waarin verplicht wordt dat zeven procent van het 
landbouwareaal ingericht wordt voor natuur. ‘

Wereldwijd is driekwart van de plantensoorten in meer of mindere mate 
afhankelijk van bestuivers voor vruchten of zaadproductie. De achteruitgang 
van bijen en andere bestuivers wordt vooral toegeschreven aan de 
verstedelijking, de intensivering van de landbouw en aan klimaatverandering. 
Daardoor verdwijnen veel bloemen uit het versnipperde landschap, terwijl ook
meer chemicaliën in de vrije natuur terechtkomen. In België is afname van 
bestuivers voor het eerst waargenomen vanaf de jaren tachtig.

Sarah Vankersschaever ( redactrice binnenland bij De Standaard.
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Honingbij op Gele kornoelje ( Cornus mas )
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Nazomeren in de stadsboerderij

Op zondag 17 september van 11 tot 17.00 u is het in Stadsboerderij een 
opendeurdag. :
Infostand Rosse Bie met honingverkoop,  Animatie voor groot 
en  klein, Rondleiding in de CSA-zelfoogsttuin en Stadstuintjes, infostand 
herboristen, vzw Den Leeuwerick (pannenkoekbak).

Leden kunnen hier hun honing aanbieden op de infostand.



vvvvvvvvvvvvvvvv

Wie kan als eenvoudige man verkrijgen,
dat duizenden vrouwen voor hem hijgen ?

De bijenman !

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Adrip 1951

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Recept met honing.

 “Madeleines met honing”

Ingrediënten, voor 20 madeleines (grote) :

100 g boter
100 g poedersuiker
40 g bloem
40 g amandelpoeder
3  eiwitten
1 el honing

Bereiding :

Smelt de boter in de microgolfoven.
Doe de suiker, de bloem en het amandelpoeder in een kom en meng.
Voeg er nadien de eiwitten al roerend aan toe.
Meng de honing eronder.
Voeg de gesmolten boter toe en meng alles tot een vloeibare pasta.

Laat rusten in de koelkast gedurende een half uur.
 Beboter de bakvormpjes en vul ze tot aan de rand met beslag.

Bak de koekjes af in een voorverwarmde oven op 180 °C gedurende
20 minuten tot ze gaar zijn

Heerlijk als toetje bij een koffie of thee !

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
.
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Bij op Bergsteentijm, (Clinopodium menthifolium) ,heeft ondertussen reeds 
verschillende wetenschappelijke namen gehad zoals Calaminta enz.
Het is een overblijvend plantje van de familie van de Lipbloemen.
Bloeit van juli tot september, dit jaar zelfs tot in oktober wat het bloeit nog 
steeds. Het wordt goed bevlogen door de honingbijen.
De plant is oorspronkelijk inheems maar komt zeldzaam voor.
Kan ook gebruikt worden in de keuken en lijkt van smaak op bonenkruid : 
(zacht muntig, lichtjes scherp met kamfer toets)
Laat zich gemakkelijk zaaien en staat graag in de zon tot halfschaduw, bij 
voorkeur lichte kalkgrond en zelfs tussen stenen.
Ideaal plantje (30 – 80 cm ) laat op het jaar.

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

Op donderdagag 14 september ; Honing proeven en keuren :   
In de stadsboerderij : Veldekensweg 10  Turnhout vanaf 19.30 uur

Deze avond herbekijken we de TV-uitzending op één van het programma 
“Voor hetzelfde geld” met Britt van Marcenille  van woensdag 6 september 
waar men het heeft over de verschillende soorten honing (20 minuten).

Daarna zien we de uitzending van Keuringsdienst van Waarde (2014) waar 
men tracht te achterhalen wat nu biologische honing is. (20 min.)

Het laatste gedeelte van de avond is het proeven en keuren van de honing 
meegebracht door onze eigen leden. Enkel de imkers die de 3 hoogste 
punten verzamelen worden vernoemd, krijgen een vermelding in het Ros 
Bieke en de winnaar een fles mede.

Bert Sluijter de tweede van vorig jaar heeft al te kennen gegeven om Menno 
Saey (vorige winnaar) van de eerste plaats te verstoten. Ben benieuwd naar 
de uitslag. 

Niet vergeten uw honing mee te brengen en dit mogen ook verschillende 
honingsoorten zijn.  

                                            T. J.

Op donderdagag 12 oktober ; ledenvergadering :  
In de stadsboerderij : Veldekensweg 10  Turnhout vanaf 19.30 uur

Tweede Statutaire vergadering van het jaar + film
Alle leden worden uitgenodigd op deze statutaire vergadering
Proramma :  Welkom door de voorzitter

  Gedeeltelijk verslag over 2017 door de secretaris
  Vooruitblik activiteiten 2018 door de secretaris
  Gedeeltelijk verslag over de rekeningen door de penningmeester
  Varia en Rondvraag

Film : ?
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.



datum Activiteiten    2017  –  start 2018
Di 5 sep 17 Bestuursvergadering

Do 214 sep 17 Ledenverg. :Honingkeuren of Wassmelten

Zo 17 sep 17 Opendeurdag Stadsboerderij

Do  12 okt 17 Statutaire vergadering + film

Di  7 nov 17 Bestuursvergadering

Do  9 nov 17 Ledenverg.: Kastenbouw

Vr.  8 dec.17 Jaarlijks Teerfeest

Do.  11 jan. 2018   Eerste ledenvergadering van 2018

Zo. 25 mrt 2018   Bijenmarkt  &  Plantenruil

Aaaaaaa
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Leden die graag een aantal volken op 

een andere plaats zetten gedurende een tijdje,

die kunnen dit aanvragen bij de voorzitter .

Bij het uitlenen van materialen van de vereniging,

afspreken wanneer ze teruggebracht worden.

Een medelid moet anders eventueel zijn werk reorganiseren



Terug naar de basis – deel 3

Alois Schotanus

Speciaal bedoeld voor onze startende imkers – maar evenzeer voor alle 
andere geïnteresseerde collega’s -  hebben we in de vorige bijdrage (*) 
enkele fundamentele elementen voorop gezet die aan de basis liggen om met
gezonde bijenvolken te overwinteren en het jaar rond met gezonde 
bijenvolken te werken. Schematisch gezien kwamen daarbij de volgende 
factoren aan bod: 
1- De bijen
    1.1- de koningin
    1.2- de werksters
2- De voorraden
    2.1- de hoeveelheid
    2.2- de kwaliteit
3- De behuizing
     3.1- de standplaats
     3.2- het onderkomen
In dit derde deel van deze uiteenzetting willen we één en ander kwijt omtrent 
een vierde aspect, namelijk:

4- de ziekten

4.1- Voorbeschiktheid
        Bij de mensen is het zo, dat sommigen gemakkelijker ziek worden dan 
anderen. Er zijn nu eenmaal zwakkere broertjes naast sterkere.
        Het is ook zo, dat bepaalde factoren de uitbraak van een ziekte in de 
hand werken: ondervoeding, overbelasting, verwaarlozing, gebrekkige
        hygiëne, zetten de deur wijd open voor allerhande ziekteverwekkers.

        Dat is bij de bijen niet anders. Ook bij hen zijn er zwakkere naast 
sterkere naturen; ook bij hen spelen een aantal factoren een rol bij de 
        uitbraak van aandoeningen. We hebben ze in het eerste deel van deze 
uiteenzetting (*) reeds opgesomd en beschreven.
        Het geheel van negatieve omstandigheden die een ziekte-uitbraak in de 
hand werken, noemt men de ziektevoorbeschiktheid. Zo zegt men 
        van sommige bijenvolken dat ze een nosemavoorbeschiktheid hebben.  
Daarbij bedoelt men dan, dat ze in omstandigheden leven die een 
        nosemabesmetting vergemakkelijken bij de gevoelige individuen.

4.2- Natuurlijk weerstandsvermogen
        Men kan het uitbreken van ziekten voorkomen door de 
levensomstandigheden te verbeteren, te optimaliseren.
        Als ‘honger’ de poort is, waarlangs vele infecties binnenkomen, dan kan
een overvloedig voedselaanbod die toegang afgrendelen.
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        ‘Stress’ heeft een ondermijnende uitwerking op de volkskracht. Dus 
bespaart men de bijen het gerommel in de kast na de inwintering. 
        Van nature uit zijn de bijen goed uitgerust om aan ziekten te weerstaan. 
In de haren van hun pels en in de sappen van hun klieren, komen
         antibiotisch werkzame stoffen voor die een preventieve werking 
uitoefenen tegen allerhande ziekteverwekkers. Dat is evenzo in de honing, 
         in het voorverteerd stuifmeel en natuurlijk in het propolis.
         De aangeboren poetsdrift van een bijenvolk vormt een collectief 
georganiseerde reactie tegen bevuilers en besmetters, van waar ze ook 
         mogen komen.

         Maar het scherpste wapen tegen de ziekteverwekkers is toch wel het 
regeneratievermogen van het bijenvolk. Dat is het vermogen om zijn 
         ledenbestand voortdurend aan te vullen, te versterken met nieuwe 
individuen; het is het vermogen om de geleden verliezen in de struggle 
         for life, in de strijd voor het bestaan, onmiddellijk goed te maken, te 
herstellen met grote aantallen reserve-eenheden.

         Daarom is elke vorm van 
broedbeperking, broedstop, of arrest
van de koningin, tevens een 
aanslag op dat regeneratieproces, 
een 
         ondergraving van het 
recuperatievermogen van het 
bijenvolk.
         Al deze positieve elementen 
maken het natuurlijk 
weerstandsvermogen uit van het 
bijenvolk. Dit vermogen is de beste 
bescherming tegen 
         ziekten.
         De imker kan dit vermogen 
ondersteunen en onderstutten, 

waardoor het volk des te meer kans maakt op overleving. Dat zou het 
leidmotief
         moeten vormen van al zijn bedrijfstechnische tussenkomsten.
         De imker kan ook – soms onbewust – dit vermogen uithollen en 
ondergraven, waardoor de weerstand gebroken wordt, in elkaar stuikt en 
         waardoor de ziekteverwekkers de kans geboden wordt de overhand te 
krijgen. Door het aangeboren renoveringsproces van het bijenvolk      
         in te perken, wordt de imker de collaborateur van de vijand, i.p.v. een 
medestrijder van zijn bijenvolk.
         De meeste oorzaken van massale winter- en voorjaarssterfte, moeten 
dan ook niet gezocht worden in één of andere ziekteverwekker zelf,
         maar wel in de omstandigheden die de voorbeschiktheid in de hand 
hebben gewerkt en die het weerstandsvermogen hebben aangetast.
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         De voorjaarscontrole is het ‘momentum’ bij uitstek om de 
gezondheidssituatie van het bijenvolk te evalueren. Ten onrechte gaat men 
        daarbij van de veronderstelling uit, dat de vastgestelde mankementen - 
grote of kleine – te situeren zijn de in de onmiddellijk daaraan 
         voorgaande weken of maanden; zoals een moeilijke winter  of een 
kwakkelend voorjaar. Men vergeet te gemakkelijk en te graag dat de 
         oorzaak van een catastrofale infectie of een andere vorm van 
ineenstorting, moet gezocht worden in zomer van het jaar voordien.
         Wanneer een bepaalde bedrijfsmethode vooropstelt om met ‘minder 
bijen’ te werken, maar die wel ‘langer leven’ in het actieve seizoen, 
         spreidt men het bedje voor alle ziekteverwekkers, die in een normale 
bedrijfsmethode, samen met de oud geworden bijen in het veld zouden 
         achtergebleven zijn. 
         De langere aanwezigheid van oude bijen, betekent eveneens een 
langere aanwezigheid van alle ziektekiemen en parasieten. In de  
         levenscyclus van een bijenvolk is het mechanisme ingebouwd om zich 
tijdig te ontdoen van de risicodragende elementen.
         De ongehinderde regelmatige ‘omzet van de bijenmassa’ is o.m. 
bedoeld om mijten en andere bacteriële en virale parasieten van hun 
         voedingsbasis te isoleren. De natuurlijke gang van zaken is er precies 
op gericht om die oude risicodragers snel en in massa te vervangen 
         door jonge rekruten. Deze natuurlijke gang van zaken tegenwerken 
door bedrijfstechnische tussenkomsten met broedbeperkende roosters 
         en dito ramen, is in feite vragen om problemen.
        
4.3- Bestrijding
        Het aantal kwalen, plagen en belagers dat een bijenvolk kan teisteren is 
niet te tellen op de vingers van twee handen. Bovendien is hun herkomst al 
even gediversifieerd. Ze zijn terug te vinden in de rangen van de bacteriën, 
de schimmels,  de virussen, de mijten en de motten, de kevers en de 
wespen; de kleine en grote zoogdieren als muizen en beren ! 
        Het is onbegonnen werk om binnen het bestek van deze bijdrage nog 
maar een summier overzicht te schetsen van de aard, de verschijningvorm, 
de levenscyclus en de effecten van het optreden van die ‘boosdoeners’ .Dat 
geldt evenzeer voor een beschrijving en de uitwerking van de geijkte 
bestrijdingsvormen en -middelen. Temeer omdat  de inzet en aanwending 
ervan niet alleen aan de imker is toevertrouwd; ook  andere instanties zijn 
hierbij betrokken. We denken dan aan de wetgever met zijn rigoureuze Kon. 
Besluiten en aan de officiële instanties als het FOD-Volksgezondheid en het 
FAVV met hun bindende omzendbrieven.

4.4- Besluit: het pathologisch aspect van het bijenvolk en een breed 
opgevatte uiteenzetting van de ziektenbestrijding, moeten het onderwerp 
        uitmaken van een specifiek document onder de vorm van apart 
themanummer van het Maandblad – indien toereikend – of beter nog: 
       een handzame geïllustreerde brochure, samengesteld door terzake 
deskundigen. 

't Ros Bieke 2017 – 5 – 13 -



De Rosse Bie op BBQ, op 18 juni 2017 mooie locatie, prachtig weer, 
heerlijke schotels, 20 leden en familie hebben hiervan genoten

Op bezoek bij de 
thuishaven van 
Pierre Sanders in Reusel.

Een bezoekje waard
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Voorstelling van de “zwarte bij” in Averbode op 25 juni 2017.
N.v.d.R. : De zwarte bij heeft ook een angel

Zwarte bijen op de vliegplank.
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Oktober en november, zolang het niet vriest is het de tijd om lentebollen
te planten zoals :

Crocussen
Tulpen

Alliums

uw bijen zullen er in het begin van volgend jaar van genieten en de
imker ook zowel bij het zien ervan als bij de ontwikkeling van zijn 
volken.

Ik plante een paar jaar geleden enkele crocussen om te verwilderen in 
de bleomenborder resultaat nu op 3 maart  2017 : geen crocus meer in 
de border maar alle crocussen in de gazon = bubbel plezier , mooi zicht
en even de gazon niet meer maaien.

Bij op hazelaar, alhoewel de 
hazelaar een windbestuiver is,
maakt de bij er dankbaar gebruik 
van als het weer meezit.
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