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Beste imker,

AVB (AMERIKAANS VUILBROED) EN DE UITLENING EN GEBRUIK VAN SLINGERMATERIAAL
Jullie bestuur heeft slingermaterieel en waswafeltoestellen aangeschaft die we ter beschikking van
de leden stellen. De vrees is geuit dat dit de verspreiding van AVB in de hand kan werken. Om in deze
problematiek meer duiding te verkrijgen hebben we raad gevraagd aan Kris Baert, verbonden aan de
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten van de U. Gent. Zijn advies - waarvoor onze
dank - luidt als volgt:
"Binnen de schutkring is het transport van bijen en bijenmateriaal verboden. Zowel het transport van
de slinger of omgekeerd het transport van de honingramen is dus wettelijk verboden."
Art. 10. Het is de imkers verboden kolonies, koninginnen, raten, korven, kasten of bijbehorende
gereedschappen voortkomende uit de haard of uit de schutkring te verkopen, in de handel te
brengen, te vervoeren, te verhuren, te lenen, te ontlenen of zich ervan te ontdoen.
Het is bovendien verboden aan de verenigingen voor bijenteelt, die materiaal ter beschikking van hun
leden houden, dit aan imkers uit de schutkring te lenen.
Buiten de schutkring mag het dus in principe wel.
Honingramen zijn een gekende manier om AVB te verspreiden. Ik verwijs hierbij naar het boek van
Goodwin (1999) waarin hij schrijft: “Placing infected extracted honey supers on hives is probably the
most common way of spreading AFB.”.
Bij twijfel is het belangrijk om de honingramen terug te geven aan dezelfde kolonie, zodat er geen
verspreiding tussen de kolonies kan plaatsvinden. Dit is praktisch niet gemakkelijk en vergt veel
aandacht tijdens het slingeren.
Over het slingermateriaal schrijft hij dit:
“The honey extractor is unlikely to be a major factor. Infected honey may be transferred between
frames during the extraction process. However, the amount will be insignificant compared with the
amount contained on a wet super coming directly from an AFB infected hive. Nevertheless,
beekeepers should still take precautions to ensure that their extractors are clean, especially after
handling an AFB infected hive.”.
Dus, het is mogelijk dat er overdracht is van AVB-spores tijdens het extractieproces. Goodwin schat
dit risico eerder laag in, maar hij verwijst niet naar een studie hierover, dus ik denk niet dat dit

1

reeds onderzocht is. Als je toch zou besluiten om het materiaal te gebruiken, dan zou ik zeker
volgende maatregelen voorstellen:
 Controle op AVB-symptomen vóór de slingerbeurt;
 1 bijenstand per slingerbeurt;
 De uitgeslingerde honingramen aan dezelfde kolonie teruggeven (niet wisselen tussen
kolonies);
 De slinger goed reinigen na gebruik (zeker niet laten uitlikken door de bijen).
Als reinigingsproces is goed uitspoelen en ontsmetten met warme soda (met extra aandacht voor
het stuk waar de ramen inhangen) vermoedelijk voldoende.
Referentie:
Goodwin M. (1999) Elimination of American Foulbrood Disease without the use of drugs. National
Beekeepers association of New Zealand.
Kris Baert
BIJEN LIJDEN HONGER …
Droogteperiodes en hogere temperaturen, zoals we deze zomer kenden, kunnen ervoor zorgen dat
de nectar- en stuifmeelvoorraden van onze volken smelten als sneeuw voor de zon. Door dit
fenomeen van de jongste maanden zijn veel voedsel- en stuifmeelvoorraden in de kasten opgebruikt,
euvel te wijten aan:



de droogte en warmte over al die weken waardoor de drachtbronnen het laten afweten;
sterke volken met veel broed die snel door hun voorraden zitten als die niet worden
aangevuld.

Om de broedaanzet te stimuleren kun je de bijen eiwitdeeg voederen tot wanneer er opnieuw
stuifmeel binnenkomt uit bv. de klimop en de groenbemesters. De bijen nemen die gretig op in
perioden van tekorten. Maar goed ook want vanaf nu kunnen er winterbijen geboren worden of
anders toch de bijen die de larfjes, waaruit winterbijen voortkomen, van eiwitrijke voedselbrij
moeten voorzien.
Er bestaan diverse formules over eiwitdegen op het Internet, de ene ingewikkeld, de andere
eenvoudiger, meestal gebaseerd op sojabloem en/of bakkersgist.
Je kunt bij de apotheker ook een doos Protifar aanschaffen die bijna 100 % zuiver eiwit bevat plus
andere nuttige stoffen zoals omega3-vetzuren (ongeveer 11 € voor een doos van 225 g, iets
beterkoop op het Internet). Voeg daar ongeveer 450 g honing aan toe en een scheutje lijnzaadolie.
Dat laatste ingrediënt bevat een vetzuur dat ook in stuifmeel zit en de aantrekkelijkheid van het
mengsel voor de bijen bevordert (trans, cis, cis-2,9,12 octadecatrieenzuur). Zo bekom je een deeg
met ongeveer 30 % eiwit. 25 tot 30 % eiwit is ook de beste concentratie eiwit in stuifmeel.
Vorm van dit goed gekneed mengsel eiwitdeeg een klompje ter grootte van een kippenei, druk dit
goedje zo plat mogelijk en breng het boven het broed aan zodat er zoveel mogelijk bijen tegelijk rond
de deeg kunnen, wat maakt dat het sneller en door meer bijen opgegeten wordt. Een kader van 2 cm
hoog dat op je broedkast past, vergemakkelijkt deze ingreep ten zeerste.
De bijen consumeren hiervan gemiddeld 14 g per dag (van 7 g tot 20 g). Na 3-4 dagen bijvoederen
(niet-verbruikte deeg vervangen om schimmelvorming te voorkomen).
Ongebruikt mengsel bewaren in de koelkast gedurende maximaal 1 week.
Een eenvoudige maar misschien een beetje dure formule, wellicht niet geschikt voor een imker met
20 kasten of meer om een maand lang toe te dienen.
Met dank aan Ghislain De Roeck via het forum.
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
Op 14 juni heeft Eric Bruggeman ons verteld hoe
we honing kunnen oogsten en verzorgen. Hij
toonde ook hoe wasdeksels met een warme
luchtblazer kunnen verwijderd worden. De
proeverij van de verschillende meegebrachte
honingstalen werd door iedereen letterlijk
gesmaakt.
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Op zaterdagnammidag 1 september waren we op bezoek bij Lucien Annendijk in Breedhout (Halle).
We wensen Lucien te danken voor de goede ontvangst, de uitleg over de werking van de trogkast en
de rondleiding in zijn prachtige tuin. Daarna zijn we doorgereisd naar het kasteel van Gaasbeek waar
Erik De Hauwere ons een boeiende rondleiding heeft gegeven in de Museumtuin.
Een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is.

VARROABESTRIJDING MET MIERENZUUR BIJ HOGE TEMPERATUREN
Sinds een paar jaar maakt onze voorzitter in de zomer gebruik van mierenzuur als
varroabestrijdingsmiddel. Hieronder vind je het relaas van zijn manier van werken.
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De behandeling start onmiddellijk na de zomeroogst met mierenzuur die een concentratie van
60% heeft en bovenop de ramen toegepast wordt.
Voor een Dadantkast op 10 à 12 ramen wordt 30 ml op een doekje toegediend. De doekjes worden
aangebracht in het midden van de kast op de ramen, dus waar normaal het broed zit. Wel vooraf
onmiddellijk na het slingeren eerst 5 kg suiker voederen, want tijdens de behandeling krijgen de
bijen geen wintervoeding.
De gebruikte doekjes vind je o.m. in de Aldi: het zijn vaatdoekjes die per 10 verkocht worden. Snij elk
doekje in 4; deze oppervlakte is net gepast om 30 ml vloeistof op aan te brengen.
De kasten met minder ramen krijgen in verhouding minder mierenzuur.
Dit moet 4 keer herhaald worden met een tussenpauze van 4 dagen om een cyclus van gesloten
broed te overbruggen (varroa's zouden 4 à 5 dagen na het uitkomen terug in het broed kruipen).
Door de zeer hoge temperaturen dit jaar is die behandeling zeer vroeg in de ochtend gestart, rond 6
uur omdat de buitentemperatuur anders te hoog is voor de toepassing en de verdamping niet te
snel zou geschieden. Het mierenzuur gaat de avond ervoor ook in de frigo om de nodige afkoeling
van het product te bevorderen.
Mierenzuur van 60 % is niet verkrijgbaar in de handel, maar je kan het wel zelf maken. Daarvoor ga
je als volgt te werk: neem 300 ml gedemineraliseerd water en voeg daar 700 ml mierenzuur van 85%
bij (niet omgekeerd ) tot je in totaal 1 liter vloeistof bekomt. De concentratie is dan 60 % mierenzuur.
De beschrijving vind je ook in een van de onze vorige nieuwsbrieven ( 2/2016).
http://www.onsdenderbieken.be/wp-content/uploads/2016/07/Ons-Denderbieken-Nieuwsbrief20162.pdf
Er is wel een miniem gevaar op verlies van de moer.

KOUD SUIKERSMELTER
Nodig :
2 grote bakkersemmers.
Monteer een kraan in de onderste. Het deksel hiervan zaag je uit zodat er een rand ontstaat waarop
de andere emmer kan staan. Maak ook enkele gaatjes voor lucht in deze rand.
De andere emmer doorboor je met een boor van max. 2 mm (boren of smelten).
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Gebruik
Zet de emmers op elkaar en vul met 20 kg suiker. Markeer de hoogte van deze hoeveelheid met een
stift (aan de buitenzijde). Giet 10 l water erop. De doorgelopen oplossing terug laten doorlopen om
de juiste oplossing te krijgen. Men bekomt 18 l gebruiksklare suikersiroop waarbij 2 l overeen komt
met 1.8 kg suiker.
Verder gebruik : vul de emmer tot de markering, laat 10 l water erdoor lopen (duurt enkele uren).
Deze siroop is dadelijk gebruiksklaar.
Op het einde van het voederen is er een klomp suiker onderaan de 2de emmer. Deze laten smelten
met warm water en voederen.
Met dank aan Henderik Trappeniers via het forum.
BOEK
De veelzijdige honingbij
Auteur: Stephanie Bruneau; Uitvoering: hardback, full colour, 160 pagina’s; Prijs: € 19,95
Ontdek de rijkdommen van de honingbij aan de hand van
wetenschap, geschiedenis & zelfgemaakte producten
Hoe en waarom maken bijen honing? Wat is koninginnengelei
eigenlijk? Helpt het eten van bijenstuifmeel echt tegen
seizoenallergieën? De veelzijdige honingbij geeft antwoord op
deze en andere vragen. Ontdek hoe je op een eenvoudige manier
stuifmeel en propolis toe kunt voegen aan je dagelijkse menu;
hoe je je eigen kaneelhoning maakt, bijenwas-lippenbalsem,
verzachtende handcrème, handgemaakte waskaarsen en nog
veel meer.

‘De veelzijdige honingbij’ is een praktisch en inspirerend boek voor liefhebbers van honingbijen en
bijenproducten.

INTERNET
Effectieve val voor (Aziatische) hoornaars...
Interessant initiatief van een Franse imker - makkelijk te kopiëren door de handige imker.
https://www.youtube.com/watch?v=mGLcC2FTx5A&feature=youtu.be
Aflegger in september: voedselvoorraad inschatten
https://www.youtube.com/watch?v=_vlLfnNbsRg&feature=youtu.be
Die Dunkle Biene (de zwarte bij)
http://nordbiene.de/
Een reeks video's die vrijwel alle activiteiten van de bijenteelt bestrijkt
Een 30-tal instructievideo's van het Honey Bee Research Centre - University of Guelph (Canada).
Een schat aan informatie voor zowel beginnende als gevorderde imkers.
http://www.uoguelph.ca/honeybee/videos.shtml
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Alles over darren
https://plus.google.com/+NationalHoneyShowUK/posts/TiB64nRt6Fz?_utm_source=1-2-4

Bijen - 2 x 10 om te zien
https://www.vox.com/2016/6/21/11989588/national-pollinator-week-bees-photos
Wespen en hoornaars
https://youtu.be/rpCQTbjvFEs
https://youtu.be/02oBw16RX8E
https://www.youtube.com/watch?v=J8sabn7pUsI

JAARPROGRAMMA 2018
- 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 : Eric Bruggeman “honing oogsten en verzorgen”.
- 1 september : Bezoek aan de bijenstand van Lucien Annendijck en aan de Museumtuin van het
kasteel van Gaasbeek
- 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 Heytens 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

7

DE BIJ IN DE KUNST
OVER DARREN, DE HEILIGE MAAGD EN ONBEVLEKTE ONTVANGENISSEN
Eric Bruggeman.
De aanhef van het artikel zou de titel kunnen vormen van een sarcastisch theaterstuk van Dario Fo
en wat mij betreft dan liefst in een monoloog door Jan Decleir.
Mijn bedoeling is op zijn minst iets ernstiger en wat katholieker.
Hierbij afgebeeld zie je een
middeleeuwse miniatuur uit het
'Getijdenboek' van Catharina Van
Kleef. Miniaturen zijn kleine
meesterlijke schilderijtjes.
De 'Vlaamsche Miniaturen' zijn
wereldbefaamd omwille van hun
uitzonderlijke artistieke waarde en
de grote technische kwaliteit.
Deze volbladminiatuur is, zoals alle
miniaturen van die strekking,
bijzonder kleurrijk.
Onderwerp
is
een
prachtig
middeleeuws interieur, zoals we dat
ook ontmoeten bij Hans Memling en
Rogier van der Weyden, met de
soms pittige snufjes zoals de trompel’oeil, het open raam en de bolle
spiegel en met de typische fouten
tegen de nog niet doorgronde
techniek van het perspectief.
Hoofdingrediënt is een knalrode
bedstee. In het rode hemelbed met
lazuurblauwe hemel zit de Heilige
Anna, gehuld in een groen gewaad.
Ze heeft een (gouden) aureool. Een
vroedvrouw reikt haar het in
wikkels gedraaid kind aan. Het
'ingewikkeld' kindje heeft eveneens een gouden aureooltje. De vroedvrouw is smaakvol gekleed
met een woestijnzandkleurige blouse boven een donkerblauwe rok met witte sluier. De vloer is in
geel-zwart dambord. Het plafond is van eik. Op de achtergrond kan een fragment van het
landschap worden gesmaakt door het open loodglasraam. Daarnaast hangt een bolle spiegel
boven een eiken koffer die het straatbeeld weerspiegelt. Een poes likt rustig haar pootjes in de
cheminée (symbool van eigenzinnigheid). De tekst heeft twee prachtige sierletters en de rest van
het blad is fraai versierd met de zogenaamde florale motieven, dit zijn bladvormen, bloemen en
fantasieën. Ze zijn geschilderd tegen een gele achtergrond. Rechtsonder zie je twee bijenkorven
afgebeeld. Deze zijn van groot belang voor de interpretatie van het schilderijtje, want ze maken
een toespeling op de Onbevlekte Ontvangenis, want toen al werden bijen geacht zich zonder

8

geslachtsverkeer te kunnen voortplanten.
Om dit wetenschappelijk te duiden dalen we daarom even af in de wondere wereld van de
biologie.
Honingbijen vermeerderen zich door zwermen. Op een biologisch gunstig moment van het jaar
wordt in een bijenvolk het startsein gegeven tot het aanzetten van koninginnencellen. De koningin
belegt één na één deze 'doppen' met bevruchte eitjes; ruim twee weken later volgt er zwerm na
zwerm, telkens vergezeld van een jonge en nog onbevruchte troonopvolgster. De jonge koningin
zal door enkele darren voor het leven worden bevrucht tijdens de bruidsvlucht. Vanaf dan is de
koningin in staat bevruchte eitjes af te leggen waaruit vrouwelijke individuen worden geboren, de
werksters, of onbevruchte eitjes te produceren waaruit de darren ontstaan. Onbevruchte
koninginnen en eierleggende werksters leggen uitsluitend onbevruchte eitjes waaruit darren
worden geboren.
Darren zijn dus onbevlekte ontvangenissen! In de biologie noemen we dit verschijnsel
parthenogese. In verstaanbaar Nederlands vertalen we dit als maagdelijke voortplanting en niet
met de verkeerdelijke omschrijving van ongeslachtelijke voortplanting.
Darren hebben dus geen vader, maar wel een grootvader!
De eerste die dit fenomeen al door had was Aristoteles. Eigenlijk zijn we nooit verkeerd als we die
man zowat alle antwoorden op de meest uiteenlopende raadsels en vraagstukken van die tijd in
zijn schoenen schuiven. Deze Griekse filosoof (384 tot 322 voor Christus) deed reeds
waarnemingen in die richting. Het natuurverschijnsel zal pas eeuwen later parthenogenese
genoemd worden.
De kunstenaar van deze miniatuur of zijn opdrachtgever moet hier dus ook weet van gehad
hebben en het kwam de katholieke wereld allicht goed uit om de 'truc met de dar' te
symboliseren voor het aan de Heilige Maagd opgehangen verhaal van de Onbevlekte Ontvangenis
en om het op die manier aan de bevolking te verkopen.
Waar bijen toch allemaal goed voor zijn!
Als biologisch curiosum bestaat er nog een variante op de maagdelijke voortplanting. Onze
honingbijen behoren tot de soort Apis mellifera, die vele rassen herbergt zoals onze zwarte bij, de
Italiaanse bij en het carnicaras die op het Europese continent voorkomen. Bij deze rassen worden
de darren parthenogenetisch geboren. In Zuid-Afrika komt het bijenras A.m.capensis of Kaapse bij
voor waarbij de werksters als onbevruchte wezens toch in staat zijn om in moerloze toestand
(diploïde) eitjes af te leggen waaruit werksters worden geboren. Zelfs koninginnen kunnen
gegenereerd worden uit de eitjes van de werksters. Dit voortplantingsproces noemt men
thelytokie.
Of er aan dit fenomeen ook verhalen vastzitten weet ik niet.
Met dank aan de auteur voor zijn toestemming om deze bijdrage te mogen publiceren.
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