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Beste imker,
WATER
Mensen, dieren en planten kunnen niet zonder water en voor onze bijtjes is water ook zeer
belangrijk, iets wat wij als imker vaak over het hoofd durven te zien. Wij zijn vooral gefocust op
nectar en pollen, beiden zeer belangrijk als bouwstenen, maar water speelt ook een zeer belangrijke
rol in het leven van de bijen. Al tijdens de winter, nog voordat er nectar of pollen te vinden zijn,
wanneer het eerste broed wordt aangezet, zien wij bijtjes foerageren om water te halen. Water
vervult belangrijke functies in het leven van de bij. Het brengt de opgeloste voedingsbestanddelen
tot bij alle delen van het bijenlichaam, het verzekert de afvoer van de afvalstoffen en het assisteert
bij de vertering van het voedsel. Blijkbaar is water zo belangrijk dat een volk er gespecialiseerde
werksters op nahoudt om in het noodzakelijke water te voorzien. Als imker zouden wij de behoefte
aan water nooit mogen onderschatten, zeker niet in het voorjaar, wanneer de voedsterbijen grote
hoeveelheden voedersap moeten afscheiden voor de verzorging van het open broed. Hoe meer
broed in een kolonie, des te meer water moet aangevoerd worden want het larvenvoedsel kan tot
66% water bevatten. In tegenstelling tot pollen en nectar, wordt water niet in voorraadcellen
opgeslagen. De bijen verzamelen het al naargelang de behoeften van het ogenblik.
De totale waterconsumptie van een bijenkolonie varieert al naargelang de sterkte van het volk en zijn
standplaats. Men gaat ervan uit dat een bijenvolk tijdens de intensieve broedperiode gemiddeld
ongeveer 200 ml water per dag aandraagt. Op jaarbasis berekend, mag op 20 tot 25 liter gerekend
worden. Als de kast blootgesteld is aan de volle zon in de zomer, kan het ook het dubbele van die
hoeveelheid zijn.
Een bijenvolk heeft voor verschillende redenen water nodig. Er is de noodzaak om de opgeslagen
honing te verdunnen zodat die kan gebruikt worden. Larven en voedsterbijen hebben het meeste
nood aan water. Eitjes en de jongste larven zijn gevoeliger voor uitdroging dan voor lage
temperaturen. Daarom zorgen de bijen ook voor een juiste relatieve vochtigheidsgraad in het
broednest. Onafgezien van het tijdstip van het jaar, wanneer er broed aanwezig is, is de vereiste aan
grote hoeveelheden water nodig. Men zegt wel eens dat larven in het voedsel moeten zwemmen.
Tijdens de drachtperiode wordt de waterbehoefte van een bijenkolonie voor een groot deel gedekt
door de aanvoer van nectar.
Water als koelmiddel
Tijdens een hitteperiode en in perioden van extreme droogte om de relatieve vochtigheid op peil te
houden. Wanneer er oververhitting dreigt wijken de bijen uit elkaar en trachten het ongemak op te
lossen door met de vleugels te ventileren. Als de op die manier verplaatste lucht onvoldoende is om
de temperatuur te doen dalen zullen de bijen water verspreiden in en op het broednest.
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Waar halen de bijen het water?
Door gebruik te maken van het aanwezige condens en het overtollige vocht in de aangevoerde
nectar. Door het te halen buiten de kast; in sloten, grachten, vijvers, op planten ...
Bijen hebben de voorkeur voor drinkplaatsen met een hoog zoutgehalte. Vaak blijken de bijen juist
een voorkeur te hebben voor "smerig" water. Waarschijnlijk is ook de inname van andere stoffen
(zoals mineralen) van belang bij de wateropname. Bijen hebben nood aan water, liefst water dat
mineralen bevat! Zelf de aanwezigheid van urine of drijfmest blijkt voor bijen aantrekkelijk te zijn.
Bijen verzamelen ook water dat zich op de planten bevindt. Of het nu gaat over dauw, regen- of
guttatiewater, de bijen maken daar geen onderscheid. Het ophalen van water op de planten houdt
een zeker risico in. De mogelijk schadelijk stoffen die zich op en in de planten bevinden, zoals
luchtvervuiling, zure regen, en allerlei chemisch bestrijdingsmiddelen kunnen schade toebrengen aan
het volk.
De bijenkroeg
Een bijenkroeg kan je makkelijk maken door een ondiepe, brede schotel te vullen met water en te
voorzien van enkele landingsplaatsen voor de bijen. Mos, takken, riet, een vod... voldoen allemaal als
landingsplaats. Ververs regelmatig het water. Om ervoor te zorgen dat er voor de bijenkroeg wordt
gekozen is het volgende van belang:

 al vroeg in het jaar aanwezig: de bijen kunnen al vanaf februari een goed waterplekje zoeken, waarna
de kans groot is dat ook de volgende generaties trouw aan dezelfde gevonden plaatsen blijven,
op een zonnig warm hoekje en uit de wind, niet verder dan 30 meter van de kast(en),
geen verstoring door mens, wind of dier,
niet in de aanvliegroute van de bijen om besmetting met de uitwerpselen te voorkomen,
de drinkplaats moet zodanig gebouwd zijn dat er zich geen dode bijen of andere dode insecten in
bevinden,
 bijen kunnen niet zwemmen, voorzie dus een goed landingsplaats, stukjes hout, kurk, stro, mos, …,
kunnen hiervoor gebruikt worden,
 het water regelmatig verversen om overdracht van infecties te voorkomen.






Voorbeelden van bijenkroegen
https://www.google.be/search?q=de+bijenkroeg&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUK
Ewiz_rCk0M_YAhWMvBQKHdbnBwkQsAQIOA&biw=1524&bih=716
Opgelet voor schimmels
Door de warmtehuishouding komt ook water vrij in de kasten. Bij lage temperaturen zal die
vochtigheid tegen de koude buitenwanden condenseren. In de winter staan de vlieggaten het best
over de volle breedte open opdat de waterdamp kan verwijderd worden vooraleer het condenseert.
Zo vermijden we beschimmelde raten die de bijen niet meer willen bezetten, afbijten en naar buiten
dragen. Zo kunnen waardevolle stuifmeelramen volledig verloren gaan. De aldus vrijgekomen
hoeveelheid water schat men op vijf liter per maand tijdens het koude voorjaar. Veel te veel dus voor
de behoeften van het bijenvolk op dat tijdstip van het jaar. Het is de taak van de imker om te zorgen
voor een goede verluchting, ook tijdens de wintermaanden, zodat de waterdamp kan afgevoerd
worden vooraleer hij condenseert. Plaats de kasten licht hellend naar voor zodat het
condensatiewater uit de kast vloeit.
Wat kunnen wij als imkers nog doen?
– Plaats de bijenkasten niet in de volle zon, maar ook niet waar er teveel schaduw is.
– Na het inwinteren het aantal ramen aanpassen aan de volkssterkte om het beschimmelen van
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de ramen zoveel mogelijk te beperken.
– Een voldoende groot vlieggat voorzien waardoor een goede vochtuitwisseling met de buitenlucht
optimaal kan gebeuren wat vooral belangrijk is bij slaande dracht en in de winter voor de afvoer van
condensatievocht.
– Plaatsen een bijenkroeg.
Geraadpleegde document : Nr.5 Jaargang 21 De Vlaamse Imker
Website: https://www.konvib.be/artikels-pseudo/artikels-imkertechnieken/artikelsimkertechnieken-voeding/1621-eerst-water-al-de-rest-komt-later.html

VOORBIJE ACTIVITEIT
Op zaterdagnamiddag 16 december hebben wij waswafels gegoten. Hieronder enkele sfeerbeelden

3

CURSUS VOOR GEVORDERDEN
In 2017 organiseerden wij een cursus voor beginners. Om de cursisten de kans te geven zich verder
te specialiseren in het imkeren organiseren wij dit jaar een cursus voor gevorderden. Het
lessenprogramma bestaat terug uit 7 theorie- en 4 praktijklessen. Bijna alle lessen gaan door in De
Helix. Hieronder het volledige programma.
Datum

Onderwerp

Lesgever

Zondag 11 maart

Jaaroverzicht / bedrijfsmethoden

Alex Bouters

Zondag 18 maart

Bijenproducten

Wim Reybroeck

Zondag 25 maart

Imkeren met broedbeperking

Hugo Schelfhout

Zaterdag 31 maart

Praktijk : uitwinteren en klaarmaken van een volk voor de
voorjaarsdracht

Maarten Meys

Zondag 15 april

Bijenziekten; met nadruk op varroabestrijding

Kris Baert

Zondag 22 april

Zwermverhindering; maken van vlieger, veger, broedaflegger,
zuigeling en het vermeerderen van volken

Frans Daems

Zaterdag 05 mei

Praktijk : Zwermverhindering; maken van vlieger, veger,
broedaflegger, zuigeling en het vermeerderen van volken

Frans Vanden Bosch

Zondag 27 mei

Koninginnenteelt en overlarven

Marc De Weerdt

Zaterdag 2 juni

Praktijk : overlarven

Frans Vanden Bosch

Zondag 17 juni

Drachtplanten & test

Roger De Vos

Zaterdag 25 augustus

Praktijk : Inwinteren, najaarscontrole

Ghislain De Roeck

INVOEREN KONINGIN - OP HOOP VAN ZEGEN OF DE ACCEPTATIEPROEF
Dit is een aanvulling op alle bekende verhalen over het wisselen van een moer. Het invoeren van
allerlei koninginnen in volken geeft wel eens een probleem. Het lukt niet altijd. De moer wordt
gedood en er worden redcellen aangezet. Of een stille moerwisseling. En graag zouden we van
tevoren willen weten of het volk de nieuwe koningin zal accepteren.
We kunnen zekerheid krijgen met de volgende test.
Nadat we alle bekende voorzorgsmaatregelen getroffen hebben zetten we de koningin (alleen de
koningin, geen andere bijen erbij) in zo’n geel (of gelijksoortig wit) Nicot-invoerkooitje. Het voerdeeg
zit al in het daarvoor bestemde compartiment. Om het deel met de gaatjes wikkelen we een stukje
papier of iets dergelijks en zetten dat vast met plakband. We dekken ongeveer de helft van de
gaatjes af direct naast het voerdeeg zodat de koningin een schuilplaats heeft en tevens bij het
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voer kan. Aan het gedeelte waar de gaatjes vrij zijn kunnen de bijen van het volk straks gaan
snuffelen.
Het volk is ook voorbereid op de komst van de nieuwe majesteit volgens de bekende regels.
Verwijder het dak en de dekplank (of folie) en wacht 5 minuten zodat de vliegbijen (wachtbijen) ook
naar boven gaan.
Leg nu het invoerkooitje op de toplatten en kijk wat er gebeurt. Gedraagt het volk zich agressief door
te proberen het kooitje stuk te knagen en de koningin te doden, dan is dat een slecht teken. Soms
gaat dat binnen een kwartier over. En dan kan het daarna alsnog goed gaan. Als de koningin in haar
schuilplaats wegkruipt en zich niet laat zien is ook alles duidelijk. Het volk accepteert de nieuwe moer
niet. Als je de bijen er bijna niet af kan vegen is het niet goed. Laat de nieuwe moer zich door het volk
verzorgen dan is alles goed.
Dan kan het plastic klepje bij het voer weggebroken worden en de moer ingehangen worden. Als je
het kooitje meermaals wil gebruiken kan je ook het schuifje aan de voerzijde iets openen, als de bijen
er maar bij het voer in kunnen.
Heb je een kast met een vliegplank dan kan de nieuwe moer ook op de vliegplank gelegd worden om
deze acceptatietest uit te voeren. Op het internet vind je hierover een aantal videofilmpjes.
https://www.youtube.com/watch?v=aQJ8bJj1XIs
https://www.youtube.com/watch?v=7YTFV7B0b6k

Met een zoekopdracht op “ queenbee acceptance” vind je er nog wel meer.
Het wordt aangeraden om met een moer uit een volk dit eens te proberen op andere volken. En dan
proberen de bijen eraf te vegen. Dan herhaal je dat met het volk waar de moer in hoort. Door het
verschil te voelen, te horen en te zien, leer je zo hoe het moet.

Bron : BBV jrg. 27 nr. 123 12/2017 p. 14.
KRUISBESSEN
De provincie Oost-Vlaanderen stelde in 2017 kruisbessen voor de lokale imkerverenigingen ter
beschikking. Met dank aan de imkersbond Sinaai hierbij een snoeischema.
Vruchten ontwikkelen op 2-jarig hout en spoortjes (je moet bij de snoei, 2 jaar vooruit kijken).
Vormsnoei
3 jaar):
- Verlengingen (hoofdtakken) 1/2 terugsnoeien, tot op een naar buiten staande knop (het lijken geen
hangende struiken, bij die moet men terugsnoeien tot op een naar binnen staande knop).
10 permanente takken aanhouden.
- alle andere zijtakken inkorten op 5 cm (vormen vruchtspoortjes).
- ziek en beschadigd hout wegnemen.
- wilde scheuten wegnemen.
Vruchtsnoei:
's zomers: juli, ongewenste zijtakken op 10 cm knippen.

5

's winters (voor het uitlopen van de knoppen): gesteltakken 1/2 terugknippen.
- de ’s zomers geknipte takken (10 cm) terugsnoeien tot 5 cm - ziek en beschadigd hout wegnemen.
Verjongen: jaarlijks 1 of 2 oude gesteltakken vervangen door nieuwe scheuten.
Vrij opgroeiende stuik (na de vormsnoei):
- enkel uitdunnen van kruisende, gebroken en zieke takken.
- wegnemen van scheuten die de pluk hinderen.
10-tal hoofdtakken aanhouden
- 2 hoofdtakken/jaar vervangen door nieuwe scheuten.
Niets doen en je krijgt:
- een kluwen van takken.
- veel, maar kleine onbruikbare bessen.
- een onmogelijke pluk hiervan.
Met deze kleine werkwijze is succes verzekerd !

INTERNET
63 videoconferenties (voor elk wat wils) van de BCHPA (British Columbia Honey Producers
Association) :
Zie b.v. :
Larry Connor - From Brother Adam to Mike Palmer - Small Hives and Other Secrets
https://vimeo.com/199061285
Voor de volledige lijst van de besproken topics :
https://vimeo.com/user40390212
HOE MAAK JE EEN HOORNAARSVAL
https://www.youtube.com/watch?v=CR6MUekAjMo
PRACHTIGE BEELDEN
What Is It Like to Be a Bee?
https://www.atlasobscura.com/articles/what-is-it-like-to-be-a-bee.amp?__twitter_impression=true
De solitaire bij
https://vimeo.com/129712987
https://www.france.tv/france-2/13h15-le-dimanche/376961-abeilles-to-bee-or-not-to-be.html
Bijendans van Karl Von Frisch
In het radio 1 programma "Interne keuken" werd op 9 december ll. de bijendans en zijn ontdekker
besproken. Wie dit nog eens wenst te beluisteren surft naar Radio 1, Interne keuken, 9 december.
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BOEK
VERGILIUS' BIJENTUIN
"Ik zal je over een wondere, kleine wereld vertellen."
Vergilius' Bijentuin is een virtuoos leerdicht dat de
Romeinse dichter (70 - 19 v. Chr.) in de roerige periode
rond het begin van onze jaartelling schreef. In de inleiding
gaat de vertaalster in op het belang van bijen en landbouw
in de Romeinse tijd. Na het hart van het boek, het 600
regels tellende gedicht wordt de lezer meegenomen op
'bijencursus bij de Romeinen'. Het spiegelen van onze
bijenkennis aan die van Vergilius en zijn tijdgenoten biedt
een mooi inzicht in de bijenteelt in de oudheid. Het is
interessant om na te gaan of onze kennis van en omgang
met bijen in 2000 jaar veel is veranderd. In het gedicht
genoemde plaatsnamen, personen, goden, planten en
dieren worden in een uitgebreid register toegelicht.
De illustraties van in de tekst genoemde bijenplanten zijn
afkomstig uit het medisch kruidenboek van de Griekse arts
Dioscorides uit de eerste eeuw.
Auteur en vertaalster, Marguerite Prakke is actief
bijenhoudster.
Hardcover - 128 p. Prijs € 24,50
Meer info en links: https://www.natuurmedia.nl

FAVV - OPZOEKING REGISTRATIENUMMER
Je kan je registratie eenvoudig controleren op de website van het Voedselagentschap.
Ga naar http://www.favv.be en klik op FoodWeb; onder het luik Opzoeking operatoren, vul je bij
Benaming je naam in en in het vak Postcode je postcode per deelgemeente; klik dan op Opzoeken.
Indien je geregistreerd bent, krijg je het resultaat en je registratienummer op het scherm (10 cijfers
beginnend met het cijfer 9… ).

HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23

www.onsdenderbieken.be
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Bron : Catawiki
Grüninger Meester - Vergilius - Georgica - Apicultuur
Ingekleurde houtsnede uit 1515.
(De figuur links op de plaat klopt op een deksel met de bedoeling een dondergeluid en naderend
onweer na te bootsen in de hoop dat zwermende bijen sneller geneigd zouden zijn naar de korf terug
te keren).
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