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Beste imker,

AMERIKAANS VUILBROED : UITBRAAK AVB VLAANDEREN
In Ekeren (provincie Antwerpen) en Herfelingen (provincie Vlaams-Brabant) is Amerikaans vuilbroed
aangetroffen; een kaart met de schutkringen vind je via: https://www.google.com/maps/d/viewer…
Het is verboden bijen te vervoeren binnen de schutkringen, alle volken binnen die zone worden eerst
onderzocht om eventuele besmettingen te kunnen opsporen.
Slachtoffer van die uitbraak is o.a. een medelid die we kennen als een uitmuntend imker die altijd
klaar staat met woord en daad om anderen te helpen; dat dit hem nu treft is erg spijtig, hij en wij zijn
er het hart van in.
Hoe is dat kunnen gebeuren? Misschien omdat hij net iedereen bijstaat of via het scheppen van
zwermen van onbekende oorsprong, wie zal het zeggen? Het blijft een ramp.
Wij wensen hem veel sterkte toe! Niemand kan hem iets verwijten want wij weten dat hij zich al vele
decennia zich met de grootste bereidwilligheid en zorgvuldigheid inzet voor de bijengezondheid en
voor onze vereniging.

Wat is Amerikaans vuilbroed?
Verwekker
Amerikaans vuilbroed is een bijenziekte die wordt overgebracht door een sporenvormende
bacterie, Paenibacillus larvae. De sporen kunnen zelfs in extreme omstandigheden (droogte en
koude) gedurende tientallen jaren overleven. Jonge larven (tot 2 dagen) zijn het gevoeligst voor de
ziekte. Oudere larven worden alleen aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Volwassen bijen worden
helemaal niet aangetast maar geven de ziekteverwekker wel door. Amerikaans vuilbroed kan de
productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen.
Symptomen
De volgende symptomen kunnen wijzen op Amerikaans vuilbroed:
- Dun broed met gesloten cellen, open cellen en cellen met resten van aangetaste larven,
- cellen met ingezonken celdeksel,
- openingen in een aantal celdeksels,
- celdeksels zijn donkerder van kleur dan normaal,
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- gronderige leemachtige geur, inhoud van aangetaste cellen is dradentrekkend en stroperig
(luciferproef).
Verspreiding
Besmetting via de sporen kan gebeuren bij:
- Het voeren van besmette honing of besmet stuifmeel,
- het binnenbrengen van vreemde bijen,
- gebruik van tweedehands materiaal of besmet materiaal,
- het zwermen.
De sporen worden overgebracht door het poetsgedrag van de bijen en tijdens het voeden van de
larven.
Preventie en bestrijding
Het risico op besmetting kan op een aantal manieren worden verminderd:
- niet voeden met honing of stuifmeel van onbekende oorsprong,
- geen raten of ramen van onbekende oorsprong gebruiken,
- nagaan of het broed geen gebreken vertoont,
- contact met andere bijenvolken beperken.
Als de kolonie ervan verdacht wordt aangetast of besmet te zijn, moet de bijenhouder daarvan
onmiddellijk aangifte doen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) waarvan de bijenstand afhangt. De
LCE stuurt dan de assistent voor de bijenteelt ter plekke. Die neemt monsters en stuurt ze op naar
het CODA. Wanneer wordt vastgesteld dat een kast door Amerikaans vuilbroed is aangetast, moet de
LCE waarvan de bijenstand afhangt onmiddellijk worden verwittigd. Als de monsters positief zijn
(sporen bevatten) wordt de besmette kolonie ofwel geruimd ofwel wordt een kunstzwerm gemaakt.
Er wordt door het FAVV in samenwerking met de burgemeester een beschermingsgebied met een
straal van 3 km rond de uitbraak afgebakend. 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.
Bron : FAVV

NIEUWE EUROPESE PRIVACYREGELS
De nieuwe privacywetgeving ging in werking op 25 mei. Ook wij, Ons Denderbieken, zijn
onderworpen aan deze wetgeving.
Ons Denderbieken respecteert, beschermt en waarborgt het fundamenteel recht op de privacy en de
veiligheid van de persoonsgegevens van al onze leden en de deelnemers aan onze activiteiten. Wij
verzamelen en verwerken geen persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden dan die van
onze verenigingsactiviteiten en dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld. Die persoonsgebonden gegevens worden principieel niet met derden
gedeeld. Voor meer info, zie: https://www.privacycommission.be/nl/wetgeving-en-normen
Via bijgaande link vind je op onze website op welke wijze wij deze wetgeving zullen toepassen.
http://www.onsdenderbieken.be/privacyverklaring/

VOORBIJE ACTIVIEITEN
Algemene Vergadering
Zondag 4 maart organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Als gastspreker hadden wij
Patrick Caesteker uitgenodigd. Hij had het over waarnemingen aan de vliegplank en zijn methode van
imkeren.

2

Na de pauze hadden wij de Algemene Vergadering. Daarin gaven wij een overzicht van het voorbije
jaar, een verslag van de financiële toestand, het programma van dit jaar en hielden wij
bestuursverkiezingen voor de kleine helft van het bestuur, daarna was er tijd voor vragen en
voorstellen. Onze bestuursleden Ward Bijl, secretaris-penningmeester, Kris Delhaye, ondervoorzitter
en Koen De Taeye, bestuurslid, werden herkozen in hun respectieve functies.
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Cursus gevorderden
Op 11 maart startte de cursus voor gevorderden. Hierbij vind je een foto van de deelnemers.

STUIFMEEL OF POLLEN: onmisbaar voor bijen

10 000 bijen = 1 kg vlees of 1 kg vlees = 35 kg stuifmeel
Een bijenvolk heeft, om aan zijn eiwitbehoefte te voldoen, zeer veel stuifmeel nodig. Bijen moeten
net als andere dieren 'vlees' aanmaken vooral tijdens het larvenstadium, maar ook later, na de
verpopping, heeft een volwassen bij een behoorlijke spiermassa. Afhankelijk van de grootte van het
volk en de werkzaamheden (al dan niet bouwen) heeft een bijenvolk veel stuifmeel nodig. Dit wil
zeggen 35 tot 50 kg stuifmeel per jaar. Een imker heeft gemiddeld 10 kasten. Een rekensom is dus
vlug gemaakt: binnen het normale vliegbereik moet een kleine 500 kg stuifmeel voorhanden zijn ...
Voortgaande op de cijfers, geeft dit de indruk dat honingbijen, solitaire bijen en hommels enorme
hoeveelheden stuifmeel verzamelen, maar we moeten er rekening mee houden dat bijen in een
kolonie regelmatig afsterven en vervangen worden door jonge bijen. In september telt een kolonie
10.000 tot 15.000 honingbijen, wat overeenkomt met 1 tot 1,5 kg vlees of eiwit (proteïnen). Maar
deze bijen zijn weg eind april begin mei. Ze zijn vervangen door jonge bijen en het totale gewicht
loopt dan gemakkelijk op tot 1 à 2 kg bij in de maand mei. Tegen juni kan dit zelfs toenemen tot 5 à
6 kg, al zijn er ondertussen weer 1 tot 2 kg afgestorven en vervangen. Er is dus een grote behoefte
aan veel stuifmeel en honing!
Bron : Maandblad jrg. 95 maart 2009 Auteurs: Dr. Michel Asperges en Staf Kamers

KNIPPEN EN MERKEN VAN MOEREN
Ben Som de Cerff, hobby-imker en docent bijenteelt
Overigens knip en merk ik de moer terwijl ze op het raam blijft zitten, even bij het borststuk fixeren
en een puntje van de vleugel knippen en daarna met een merkstift een puntje zetten. Tussen deze 2
handelingen de moer even loslaten en in de andere richting weer fixeren.
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Voor het knippen laat je haar naar je toe lopen en voor het merken van je af. Daarna fixeren en
handelen.
Jos Steegh
Als je rechts bent, pak dan de moer als ze van je af loopt bij beide vleugels; vervolgens neem je ze
over bij het borststuk tussen duim en wijsvinger links.
Nu heb je ze klaar om te merken en te knippen.
Bron: blog NBV
Via onderstaande link kun je zien hoe dat in zijn werk gaat
https://www.youtube.com/attribution_link?a=2CRJ56stmirdbLnu&u=/watch%3Fv%3DEUC0PBpqwm
0%26feature%3Dem-uploademail
Bron : Deutsches Bienen-journal)

OVERZETTEN VAN MINIPLUS - EN KIELERKASTJES

Op een zesramer een plank met een gepaste opening
plaatsen, daarop een vijverfolie met opening en daarop de
hoogsels van de Miniplus of de Kieler. De koningin wordt in
het onderste gedeelte van de Kieler- of Miniplus gestoken,
koninginnenroostertje verhindert ze nog om hogerop te
gaan, na enkele dagen zit ze in de zesramer; vervolgens de
koninginnenrooster op de opening van de plank van de
zesramer leggen en na een paar weken is het bovenste broed
volledig uitgelopen en Kunnen de hoogseltjes weg.

Met dank aan Roger De Vos via het Forum.

VARROA-GRUWEL
Dit zijn recente ingekleurde close-upafbeeldingen van de Varroa destructor, genomen met behulp
van een ultramoderne elektronenmicroscoop.
Auteur: dr. Jonathan Salvage van de Universiteit van Brighton (VK),
Met hun ijsbijl-achtige aanvalswapens, de palptarsi klauwen, en de grote spietsen (rood gekleurd in
de afbeelding) op die klauwen doorboren ze als met een harpoen het lichaam van een bij of larve.
Oorspronkelijk werd gedacht dat bloedverlies verantwoordelijk was voor de dood van geparasiteerde
bijen; wetenschappers gaan er nu van uit dat de bijenmijten, wanneer ze zich voeden via hun
monddelen (geel gekleurd in afbeelding) met de hemolymfe en/of vetlichaam, dodelijke
virussen naar de bijen overdragen.
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Bron : ABJ Extra-March 1, 2018 - The Mite That’s Killing the Bees

INTERNET
IMKEREN VOLGENS GHISLAIN DE ROECK
Wie de onvolprezen bedrijfsmethode van Ghislain nog eens wil nalezen, doorsturen naar
geïnteresseerde kennissen of downloaden, hanteert gemakshalve deze link :
https://www.dropbox.com/s/kde4pg3rtozdmhi/GDR_brochure_20171121.pdf?dl=0

AFLEGGERS UIT ÉÉN BROEDRAAM _ Dr. Pia AUMEIER
https://youtu.be/a4JNGRsnw-0

PRAKTIJK - JONGE VOLKEN VOOR IEDEREEN
Zie Maandblad, jrg. 100, mei 2014 via de site van de Konvib
LEZINGEN
Reeks voordrachten van Prof. Tom Seeley en zijn collega Heather Mattila op de National Honey Show
(GB 2017); belichten op een educatieve wijze de resultaten van hun jarenlang onderzoek.
Handelt niet expliciet over imkerpraktijken maar we kunnen er zeker van leren om beter met onze
bijen om te gaan. https://www.youtube.com/watch?v=T7CB8E7jKBc
Met dank aan ons medelid Luc Bekaert voor de hint.

BIJENLEXICON (F)
Voor wie al eens een bijenboek, tijdschrift of website in de taal van Molière raadpleegt, nuttig
verklarend lexicon van aan de imkerij gerelateerde begrippeN;
Wie kent b.v. het onderscheid tussen een "Butineuse non employée” en een “Éclaireuse” ?
https://urrw.be/index.php/lexique-apicole
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Bron: Union Royale des Ruchers Wallons

KIJKKAST (Ulster observation hive)
Inspiratie voor een kijkkast.
http://www.beehacker.com/wp/?page_id=888
https://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=25234
https://www.dadant.com/catalog/beginners-kits/assembled-beginner-kits/gs4006-5-frameobservation-hive

BOEK

Kersvers bijenboek van kinderboekenschrijver Gerard
Sonnemans en natuurillustrator Jasper de Ruiter; is in
eerste instantie geschreven voor de jeugd, maar stiekem
ook heel interessant voor (volks)tuinders, hoveniers,
natuurbeheerders, stadsgroenplanners en iedereen die
bijen een warm hart toedragen.

Bestellen: https://www.jasperderuiter.com/product/handboek-voor-bijenfans-art-nr-340009/
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UIT DE ‘ OUDE ‘ DOOS
Imkerij klimt uit dal
"De imkervereniging 'Ons Denderbieken' kampte de voorbije jaren met een teruglopend ledenaantal
en bijensterfte. Maar intussen hebben de bijenhouders dit dipje overwonnen. Dat bleek tijdens het
jaarlijkse patroonsfeest van Sint-Ambrosius.
Al sinds het einde van de 19de eeuw wordt er in de regio via verenigingen aan bijenteelt gedaan. Ons
Denderbieken werd in 1912 opgericht en groepeert imkers uit onder meer Geraardsbergen, Brakel,
Lierde en Herne. Momenteel zijn er 40 bijenhouders aangesloten bij de vereniging.
'Een doorsnee imker is er niet want zowel advocaten als arbeiders doen aan bijenteelt. Het zijn wel
allemaal mensen die geboeid zijn door de natuur en de bijen in het bijzonder. De voorbije jaren was
ons ledenaantal gedaald. En er zijn ook weinig jongeren die eraan beginnen. Maar via een
imkercursus die we organiseerden, zijn er toch weer nieuwe leden bijgekomen', zegt voorzitter Frans
VanDen Bosch.
Zelf is hij een ervaren imker. 'Ik startte er zowat 40 jaar geleden mee en begon met twee bijenkasten.
Inmiddels heb ik er 20. Bijen houden zonder vooropleiding is niet makkelijk maar met wat cursussen
en via een club leer je al snel bij. De meeste imkers willen vooral hun eigen honing produceren. De
meer gevorderden kunnen ook stuifmeel en koninginnebrij inzamelen.'
Hoe bijtjes leven en werken, dat demonstreert Ons Denderbieken in de eigen bijenkweekstand in het
milieu- en natuureducatief centrum De Helix. Hier worden ook lessenreeksen en voordrachten
georganiseerd.
Ons Denderbieken is over een groot grondgebied actief. 'Onze regio is uitstekend om bijen te houden.
Er is veel plantenvariatie. Toch was er de voorbije jaren een probleem door de oprukkende
monocultuur in de landbouw. Er was te weinig stuifmeel en dat leidde tot een massale bijensterfte.
Zelf viel ik terug van 20 naar 8 kasten.'
Door de aanplant van mosterdzaad en koolzaad op de najaarsvelden doen de bijen het weer goed. Zij
komen massaal af op deze planten. De bijenrangen raken weer opgevuld. Tijdens het jaarlijkse SintAmbrosiusfeest hieven de imkers zondag dan ook het glas op de herwonnen slagkracht van hun
vereniging en hun troeteldieren."

De leden van Ons Denderbieken tijdens hun Sint-ambrosiusfeest © Eddy Vuylsteke
De Standaard - 5/12/2008 - Jan Lion
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JAARPROGRAMMA 2017
- 4 maart : Algemene vergadering en voordracht patrick Caesteker over "waarnemingen aan de
vliegplank en zijn methode van imkeren".
-11 maart : start cursus voor gevorderden.
- 24 juni zal Eric Bruggeman het hebben over “honing oogsten en verzorgen”.
- In het grote verlof plannen wij een bezoek aan de Museumtuin van het kasteel van Gaasbeek en
onder voorbehoud, een bezoek aan de bijenstand van ons lid Lucien Annendijck in Halle.
- 19 september komt Maurice De Waele ons alles vertellen over “het oogsten van
koninginnenbrij”.
- 20 oktober ontvangen wij als gastspreker Dirk Cristael die het zal hebben over “de
rotatiemethode”.
- In november geeft ons lid Jan Heyntens een voordracht over " het belang van eilandbevruchtingen en K.I.".
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

VERGILIUS- Aeneas Grüninger master ingekleurde houtsnede uit 1529
Bron : Catawiki
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