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Beste imker,

De winter staat voor de deur of toch niet? Krijgen wij wel een winter dit jaar? De laatste
maanden heeft Frank Deboosere het steeds over de te hoge temperaturen voor de tijd van
het jaar. Door de zuidenwinden wordt voordurend warme lucht naar onze streken gevoerd.
Alhoewel, "wat wij vóór Nieuwjaar krijgen is van geen tel" was vroeger een gezegde maar
dan was er nog geen sprake van de opwarming van de aarde.
Wij zijn in de donkerste periode van het jaar beland, een tijd van feesten en een tijd van
bezinning. Een periode waarin wij een goed boek over bijen kunnen lezen om zo nog meer te
weten te komen over onze interessante hobby. Ook een periode waarin wij al onze
uitgestelde werkjes aan het bijenmateriaal kunnen uitvoeren en nieuwe plannen maken
voor volgend jaar, een periode ..... van goede voornemens.
Willen wij onze bijen een goede start geven in 2016 dan moeten wij de varraodruk zo laag
mogelijk trachten te houden. Normaal zouden wij nu een varroabestrijding met oxaalzuur
uitvoeren maar het is veel te warm, de bijen zitten nog niet in tros en in de meeste kasten
zal er ook nog broed aanwezig zijn. Toch nog even wachten tot het kouder wordt maar niet
te lang want half januari start de koningin terug met leggen. In deze nieuwsbrief vind je een
paar artikels over het gebruik van oxaalzuur.
Door het zeer goede weer dit najaar zullen de meeste kasten veel broed hebben
aangehouden , daardoor zou hun wintervoorraad al voor een deel opgebruikt kunnen zijn.
Wij zullen begin volgend jaar attent moeten zijn hierop en eventueel bijvoederen met deeg.
Verderop in deze nieuwsbrief vind je een overzicht van wat wij voor volgend jaar al
geprogrammeerd hebben. Noteer alvast in je kalender de Bijendag die doorgaat op 30
oktober in de Abdij van Geraardsbergen. Samen met de stad Geraardsbergen en andere
natuurverenigingen gaan wij de bijen in de aandacht brengen met onder andere
tentoonstellingen, voordrachten.....en een plantenruil. Alle bijvriendelijke plantjes zullen
welkom zijn, dus kweek, indien mogelijk, al wat planten voor deze ruildag.
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Maar eerst willen wij Frans Vanden Bosch in de bloemetjes zetten.
Al meer dan 40 jaar is Frans een van de drijvende krachten van Ons Denderbieken, hij is
jarenlang onze voorzitter geweest en nog steeds maakt hij deel uit van ons bestuur en
kunnen wij een beroep doen op zijn kennis en kunde.
Op 19 augustus 2015 verscheen dit artikel over hem in de EditiePajot
zie: http://www.editiepajot.com/regios/13/articles/44498); het werd ook overgenomen in
het Federaal Imkersblad nr. 6 nov./december 2015.
Frans Vanden Bosch ziet graag nieuwe collega’s tegemoet.
Door zijn jarenlange ervaring is Frans Vanden Bosch uit Herfelingen uitgegroeid tot een
autoriteit in het wereldje van de imkers in de Denderstreek en het Pajottenland. Hij is tevens
ondervoorzitter van de imkersvereniging Ons Denderbieken uit Geraardsbergen en
omstreken. Zijn 40-jarige ervaring als imker en zijn kunde over het beheer van om en bij de
24 kasten, verdeeld over twee standen, deelt hij maar al te graag met de buitenwereld in de
hoop zo nog meer liefhebbers voor het imkeren te kunnen begeesteren.

Een ware uitdaging
Bijenhouden blijkt tegenwoordig ‘hot’ te zijn. Zo is de belangstelling voor imkercursussen
voor beginners de jongste tijd bijzonder groot. De lessenreeksen zijn dan ook vaak snel
volzet. “Laten we eerlijk zijn, imkeren heeft een geweldig imago, een beetje gevaarlijk, een
beetje mysterieus”, steekt Frans Vanden Bosch van wal. “Iedereen kan wel een moestuintje
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aanleggen en wat basilicum kweken, maar een kast met 50.000 bijen onderhouden en
verzorgen, dat is dan weer andere koek en een ware uitdaging”.
Met veel geduld legt hij uit wat daar allemaal bij komt kijken. “In een bijenkast zitten
wasramen, broedramen, voedsel- en stuifmeelramen. Afhankelijk van de tijd van het jaar en
het gedrag van de bijen, moet je als imker ramen van plaats veranderen, weghalen of
toevoegen”, luidt het. De ervaren imker goochelt dan ook met termen als lente- en
zomerdracht, inwinteren, koninginnenroosters en honingzolders.
“Vroeger was het oogsten van
honing een hele karwei. Raten
hingen in rotsspleten of in bomen.
Bij de oude korfimkerij moesten
de bijen gedood worden om de
honing te winnen”, vervolgt een
enthousiaste Frans. “Om
kwaliteitshoning te verkrijgen
gebruikt de imker nu echter een
stapelbare bijenwoning. De
volledig verzegelde honingraten
worden uit de bijenkast gehaald.
Met een ontzegelvork of -mes
worden dan de wasdekseltjes van
de honingraat verwijderd. De
ontzegelde raten worden dan
weer in een slinger gebracht en
na centrifuge loopt de honing
door enkele uiterst fijne zeven in
een verzamelpot, de honingrijper.
En om tot een zachte, fijn
uitgekristalliseerde honing te
komen, worden van de imker nu
ook nog de nodige ervaring en
bewerkingen vereist zoals het
afschuimen, het roeren en het inpotten.
Eén keer rond de wereld
“Wist je dat om zo één enkel potje honing gevuld te krijgen een haalbij in de zomer tot 33
keer per dag uitvliegt. Ze bezoekt daarbij per vlucht gemiddeld 100 bloemen. Per dag komt
dat op goed 3000 bloemen”, geeft de ondervoorzitter van Ons Denderbieken nog aan. “Voor
een halve kilogram honing zijn derhalve 6 miljoen bloemen nodig. Eén bij alleen zou er dus
2000 dagen over doen! Maar als je voor deze klus samenwerkt met 1000 zussen ben je al in
twee dagen klaar. Alle vliegkilometers opgeteld, vliegen honingbijen één keer rond de
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wereld voor één pot honing. Knap werk toch!”

“Wie bewust voor het imkerschap kiest sluit best aan bij een imkersvereniging”, geeft Frans
tenslotte bijzonder hoopvol mee als raad. “Het advies van ervaren mensen is immers goud
waard en bovendien kunnen zij de imker in spe een geschikt bijenvolk bezorgen. Wie liever
geen bijenkast installeert maar toch ook een bijdrage aan de natuur wil leveren kan dit
alsnog door een bijenhotel te plaatsen. Daar kunnen dan solitaire bijen terecht, die geen
honing produceren maar tot 20% van het bestuivingswerk van fruitbomen en gewassen
verzorgen". Wie belangstelling heeft het er als imker op te wagen kan steeds terecht bij
Frans Vanden Bosch (02/396.11.03) of kan de nodige info opzoeken
op www.onsdenderbieken.be of www.konvib.be.
Foto’s en tekst: Ward Bijl

WANNEER OXALEN?
Vele nieuwe en wellicht ook ervaren imkers vragen zich af wat de gevolgen zijn van het
huidige warme weer op de oxaalzuurbehandeling. Veel is er al over geschreven in Bijenwerk,
zie http://www.bijenhouders.nl/bijen-en-welzijn/oxaalzuur-winterbehandeling
De redenering om te komen tot het juiste behandelmoment is eigenlijk tamelijk eenvoudig.
Echter de vraag hoe effectief de behandeling is, blijft nog onbeantwoord, maar daar zal ik zo
op in gaan. Eerst de timing:
Wat zeker is, is het gegeven dat moeren circa 10 dagen na de korste dag (21 december)
weer beginnen om een nieuw broednestje aan te leggen. De winterzonnewende zorgt voor
het verlengen van het daglicht en daarna begint heel langzaam de groei van het broednest
weer op gang te komen. Na de eerste eileg (stel op 1 januari) duurt het nog 7 à 8 dagen voor
de eerste larfjes zodanig oud zijn, dat de mijten weer onder de larf willen kruipen.
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Volgens dit tijdspad heb je dus tot 6 januari de tijd om te oxalen, daarna zal er zeker gesloten
broed aanwezig zijn en verstoppen de mijten zich weer voor het oxaalzuur. Het is verstandig
niet tot de uiterste datum te wachten.
De laatste oxaaldag is dus 6 januari. Maar wat is de eerste? In het weekend van 20
november heeft het vrijwel overal (m.u.v. het kustgebied) twee of drie dagen licht gevroren.
Waarschijnlijk was dit voldoende om drie weken later - dat is dus ongeveer het komende
weekend, dus laten we dit vaststellen op 14 december - de volken uit het broed te laten
gaan. De vroegste oxaaldatum is dus 14 december.
De beste behandelingstijd is dus tussen 14 december en 6 januari. Mochten sommige
moeren vanwege het zachte weer toch nog doorgegaan zijn met leggen, dan kun je daar
niets aan veranderen. Dat moet je dan maar voor lief nemen. Het effect zal dan wel een
minder effectieve bestrijding zijn, maar baat het niet volledig, dan schaadt het ook niet in
directe zin. Dus gewoon behandelen tussen 14 december en 6 januari, tenzij.......
Ik wil 1 kanttekening maken: ben je zeker van een verwaarloosbare mijtenval (minder dan
een halve mijt per dag), dan kun je overwegen de oxaalbehandeling over te slaan, maar weet
dat er nog steeds kapers op de kust zijn, zoals mieren en pissebedden. Ik kom ze vanwege
het warme weer nog steeds tegen, dus onderschat de mijtenval niet.
Dus ik ga zeker oxalen. Wanneer? In de genoemde periode en ik kijk dagelijks naar
de weersvoorspelling voor de komende 2 weken. Bij 5 à 6 graden overdag en een koude
nacht daarop van 2 à 3 graden zitten de bijen 's morgens vroeg echt wel op de tros. Op zo'n
vroege ochtend - of misschien wordt het wel kouder - sla ik toe en behandel mijn volken.
Bij het verhitten (sublimeren) van oxaalzuurkristallen moet de temperatuur juist > 5 graden
zijn. Dus daar speelt de temperatuur dus een andere rol.
Nog een laatste tip: gebruik hardwarm oxaalzuur en gebruik bij zwakke volken (3 à 4
straatjes) een dosering van 5 ml per straatje. Dus NIET de volle 30 ml.
Als laatste: Nooit meer dan 1 behandeling geven! Het schaadt de bijen anders enorm.
Ben Som de Cerff, hobbyimker en docent bijenteelt

GASVERHITTE OXAALZUURVERDAMPER
Bron: partim vrije bewerking uit Maandblad voor bijenhouders november 2008
Het gebruik van 35 gr. oxaalzuurdihydraat aangevuld tot 1 liter suikerwateroplossing (1:1)
lijkt gaandeweg de gebruikelijke en afsluitende winterbehandeling om mogelijk de laatste
mijten in een bijenvolk te doden. Het is voor de imker de meest veilige methode en de enige
oxaalzuurbehandeling die officieel is toegelaten. Toegepast op de juiste manier en op
bijenvolken zonder gesloten broed, is een mijtendoding tot 95 % haalbaar. De aan- of
afwezigheid van gesloten broed is uitsluitend via een uitgebreide en nauwkeurige inspectie
vast te stellen. In de praktijk komt het daar vaak niet van: grote volken; teveel volken; weinig
tijd. Men wil het een en ander nog wel eens over het hoofd zien, maar nadien komt de
twijfel: ook wanneer een aantal weken na de druppelbehandeling sprake is van een zeer
hoge natuurlijke mijtenval. Men zou in die gevallen nogmaals willen behandelen. Een
tweede druppelbehandeling is echter uitgesloten: de bijen overleven die niet.

5

Tweemaal is eenmaal teveel.
Een veel oudere methode is het verdampen van oxaalzuurdihydraat. Een even effectieve
methode als het druppelen. Voor de imker is het verdampen van oxaalzuur evenwel
risicovoller, omdat de fijne oxaalzuurdeeltjes, die door de verhitting van het zuur vrijkomen,
schadelijk kunnen zijn bij inademing. Als de imker zich beschermt door een gas-stofmasker
met een P2 filter is een mogelijk risico uitgesloten. Het blijft echter raadzaam tijdens
het werken zo te gaan staan dat de wind de vrijkomende deeltjes van de imker wegblaast.
Oostenrijkse en Zwitserse onderzoeken hebben aangetoond dat de gezondheidsrisico's
uiterst klein zijn. Officieel is het verdampen van oxaalzuurdihydraat in Nederland (nog) niet
toegestaan. Het positieve van het verdampen van oxaalzuur is dat herhalingen door de bijen
zonder gezondheidsrisico worden verdragen en de gemiste mijten alsnog bestreden kunnen
worden.
Verdampen van oxaalzuurdihydraat
In de handel zijn elektrisch verhitte en gasverhitte verdampers te koop. De elektrisch
verhitte verdampers worden d.m.v. een 12 volts-accu van stroom voorzien en zijn daardoor
niet altijd gebruiksvriendelijk. Het slepen met een 60 ampère-accu en het regelmatig
herladen maakt deze wijze van verdampen minder aantrekkelijk. De met gas verhitte
verdampers zijn in dat opzicht een stuk prettiger in gebruik.
Verdampen met gas
Er verschillende gasverhitte oxaalzuurverdampers in de handel. Getest werden de in
Oostenrijk ontwikkelde 'GTM-verdamper' en de Duitse 'Varroakiller’.
Beide toestellen zijn van roestvrij staal gemaakt en worden d.m.v. een eraan gemonteerde
gasbrander met een gaspatroon S200T verhit. De gasbrander is voorzien van een piëzoelektrische ontsteking, wat het ontsteken makkelijk en veilig maakt. Om de in het toestel
ontstane oxaalzuurdampen snel en met enige overdruk in de bijenkast te krijgen, is de GTMverdamper voorzien van een demontabel op batterijen aangedreven ventilatortje.
De Varroakiller heeft daarentegen een hand-/voetpomp die voor de nodige overdruk zorgt.
Voor de behandeling moet de varroabodem gesloten worden. De vliegspleet wordt met
twee strookjes schuimrubber gesloten. Voor de behandeling wordt het mondstuk van de
verdamper tussen de twee uiteinden van het schuimrubber in de vliegopening geplaatst,
waarna de inmiddels verhitte verdampingskamer van het toestel gevuld wordt met het te
verdampen oxaalzuurdihydraat. De verdamping neemt ca 1½ minuut in beslag, waarna het
mondstuk uit de vliegspleet wordt gehaald en de opening voor circa tien minuten wordt
afgesloten met het schuimrubber om het uitventileren van de dampen door de bijen te
beletten.
Onder de loep
De GTM-verdamper is sinds 2003 in Oostenrijk officieel als hulpmiddel voor het verdampen
van oxaalzuur toegelaten. De op internet bij GTM metallbouw verkrijgbare informatie en
de gebruiksaanwijzing zijn correct en zakelijk. Na bestelling wordt de volledige verdamper +
brander gebruiksklaar geleverd voor een prijs van 185 €. De verdamper, exclusief de
ventilator, heeft een garantie van drie jaar. Het ventilatortje is eenvoudig af te monteren en
kan zonodig door een pomp met hand- of voetbediening vervangen worden. Via de
gepatenteerde kogeldrukveersluiting worden de met oxaalzuur gevulde koperen busjes in de
te verhitten verdampingsruimte gedeponeerd. De bijgeleverde koperen busjes
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hebben een inhoud van 1 of 2 gram oxaalzuur. Het vullen met oxaalzuur kan met
oxaalzuurdihydraatpillen of met oxaalzuurdihydraatgranulaat gebeuren. Werkt men met het
granulaat dan kunnen de busjes vooraf gevuld worden om meerdere bijenvolken achter
elkaar te behandelen. Er gaat dan geen tijd verloren met het hervullen, het spaart gas en de
verdamper blijft op gebruikstemperatuur. Voor een optimale werking wordt de inhoud van
de busjes bevochtigd met een paar druppels water. Tijdens het verdampen moet de brander
zo hoog zijn ingesteld dat de verdamper niet rood opgloeit. Oververhitting beperkt de
levensduur van de verdamper en stagneert de optimale werking van het oxaalzuur. Tijdens
het verdampen steekt het mondstuk van de verdamper in het vlieggat of in een gemaakte
boring in de bodem van de bijenkast. Na de verdamping wordt de verdamper geopend en
omgedraaid om de busjes in een emmer met water te laten vallen, waarna het toestel klaar
is voor de volgende lading. Pas op! Bij het draaien van de verdamper kan de brander kort
onrustig branden.
Wat voor alle verdampers geldt is dat handen, ogen en het ademen beschermd moeten
worden!

Beoordeling
Uit testen van de redactie blijkt dat de GTM-verdamper het
gebruiksvriendelijkst en veiligst is en hij gebruiksklaar
afgeleverd wordt.
http://www.gt-montage.at/oxsv.html
Vanzelfsprekend zijn er nog andere toestellen in de handel
verkrijgbaar.

Tip: roestvrijstalen maatschepjes voor het afmeten van oxaalzuurdihydraat
Een of twee gram
oxaalzuurdihydraat afwegen is
zonder een
laboratoriumweegschaal voor
deze kleine hoeveelheden niet
mogelijk.
Het gebruik van maatschepjes, ¼ en ½ teaspoon,
respectievelijk 125 en 250
ml komt afgestreken vol
overeen met 1 en 2 gram
oxaalzuurdihydraat.
Deze maatschepjes zijn als set
in zaken voor
keukenbenodigdheden te koop.
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ZELFBOUW-OXAALZUURVERDAMPER
Corneel Dewindt heeft in een technische vakschool een heel functionele verdamper laten
bouwen. Hij werd vorig jaar aangeboden tegen een democratische prijs. Der voorraad is
thans echter uitgeput.
Belangstellenden kunnen het bestuur contacteren over de eventuele beschikbaarheid ervan.
Een globale bestelling behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.

INTERNET
Verdampen, bedruppelen of verstuiven? Wat is het beste?
Zie: http://www.sussex.ac.uk/broodcast/read/33537
Zie ook : handleiding varrox oxaalzuur-verdamper met (auto)accu
www.ahw.me/imkerij/varrox.pdf
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VOORBIJE ACTIVITEITEN

Uitreiking van de getuigschriften
Op 22 november vond de uitreiking van de getuigschriften aan de cursisten plaats. Nogmaals
een dikke proficiat voor al de 26 afgestudeerde en hopelijk toekomstige imkers.

12 december was-dag
Zaterdagvoormiddag 12 december hielden wij een was-dag. Dan hebben wij onze wassmelten waswafel toestellen uitgetest : van het afsmelten van oude ramen, het zuiveren van de
was tot het gieten van nieuwe waswafels. Guido Noerens toonde ons hoe het moet
waarvoor onze dank.

9

Op 23 januari 2016 organiseert Buckfast Vlaanderen een studiedag, Op het eerste zicht een
bijeenkomst voor buckfastimkers, maar er is voor elk wat wils.
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JAARPROGRAMMA 2016
- 6 maart : Algemene vergadering en voordacht over varroabestrijding door Pieter Roelands
- 22 april : Natuurlijk imkeren door Lode Devos
- in mei : Koninginnenteelt , theoretisch uiteenzetting
- in juni : Koninginnenteelt, overlarven, de praktijk door Frans Vanden Bosch
- in september : Bijenproducten voor cosmetische doeleinden door Hilde Degraen
- 30 oktober : Bijendag in Geraardsbergen i.s.m. de Milieuraad van de stad Geraardsbergen,
Velt Geraardsbergen, Natuurpunt, ...
Het bestuur
Michel Mignon
Ward Bijl

054 / 41 51 95
054 / 58 07 95

Marc Daminet

054 / 58 02 31

Koen De Taeye
Arnout Deurinck

0497 / 45 06 49

Ghislain De Roeck

054 / 41 52 25

Frans Van Den Bosch

02 / 396 11 03

Michel Boterberg

054 / 41 31 41

Kris Delhaye

0477 / 90 08 35

0474 / 98 95 24

www.onsdenderbieken.be

11

