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Een lenteverhaal : de mezen
Ghislain De Roeck
Begin april wilde ik een volk controleren op mijn tweede stand in het naburige dorp. Tot mijn
verwondering lag er een massa mos onder het kastdeksel, op het afdekglas. Ik stelde dan vast dat er
geen gaas zat in de verluchtingsgaten aan de zijkanten van het deksel. Klaarblijkelijk had een vogel
plannen om daar een nest te maken. Niet erg praktisch en dus verwijderde ik het mos en verwisselde
het deksel van de kast met dat van een andere die een aantal meters verder stond en dat wel een
gaas voor de verluchtingsgaatjes had. Case closed.
Of toch niet, toen ik een tijdje later naar die stand terugging lag er opnieuw een pak mos op het
afdekglas van de kast met de niet-afgesloten verluchtingsgaten. De vogel had dus gemerkt dat het
deksel op een andere kast geplaatst werd en herbegon daar zijn poging om een nest te bouwen. Een
poos later lagen er 9 eitjes in het nest.
Soms moet je deemoedig buigen voor de natuur en de ijver van zo'n klein vogeltje en je gewonnen
geven. Ik kon geen honingkamer plaatsen op dat volk of zijn broednest uitbreiden. Dat wordt dus
zwermen en geen honing. Een prijs die ik graag betaal voor wat ik toch echt een wonderlijke ervaring
vind...
Medio mei piepten er 9 koolmeesjes welgevooisd onder het deksel; wat later lieten ze zich graag
kieken getooid in heel hun verenpracht (Moeder wou niet op de foto, vader was niet thuis).
En neen, de verluchtingsgaten zijn nog niet hersteld. Mezen hebben immers een goed geheugen,
volgend jaar willen ze daar beslist weer onderdak vinden.
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Een zomerverhaal : de linde
Nick Trachet
Wandeling in het park op een hete hondsdag...
Eén geur overheerst, een zoet parfum dat wel in de keuken moet passen: de bloeiende linde. Het is
inderdaad ‘rond Sint Jan’ (24 juni) dat de linde bloeit. De linde, dat is echt een boom van bij ons.
Niets exotisch, niet commercieel gepusht om snel schaduw of houtpulp te leveren. Deze statige
bomen hebben altijd al in onze streken geleefd. En de mensen waren er dol op. Men vond ze een
symbool van vertrouwen, dat is waarom de rechters er hun oordeel onder uitspraken. Het zijn ook
schepsels die lang meegaan. Makkelijk duizend jaar oud, zegt men. Veel van de oudste bomen in ons
land zijn linden. En ze komen ook in soorten: er is een grootbladige linde (Tilia platyphyllos) en een
kleinbladige (Tilia cordata) en dan nog een hoop hybriden van dit en dat lindegenoom. Ze hebben
tere hartvormige bladeren. Gewoon in het park lopend zie je al dat de ene linde de andere niet is. Er
zijn er met bladeren die wit zijn aan de onderkant, er zijn reusachtige bomen, en ook kleine die van
onder schieten uit restjes vanwaar er ooit nog een andere boom stond. Elders in de stad zijn er
leilinden, die een haag vormen langs de stedelijke lanen, er is ergens in Limburg een geknipte linde,
honderden jaren oud, die nu een bushokje vormt, in Wallonië zag ik ooit een linde-muziekkiosk. Het
hout is blank en gewillig, een medium voor houtsnijders. Heeft iemand ooit van Tilman
Riemenschneider gehoord? Die sneed in het begin van de vijftiende eeuw de wonderlijkste
portretten in lindehout. En omdat ook lindethee niet te versmaden is, toog ik in de vroegte van de
volgende hete dag op weg om de bloempjes te plukken. De bloeiwijze van de linde is een opgericht
steeltje met een kenmerkende bract, een bleek blaadje dat rond de bloemsteel zit. Daaraan zit een
trosje gele bloempjes, met vijf kroonblaadjes, ook vrij onopvallend geelgroen. Het moeten bloempjes
zijn die ik pluk, geen vruchtjes. De eerste boom die ik tegenkom is al helemaal uitgebloeid en op de
steeltjes staan nu kogelronde vruchtjes. Waardeloos in de thee. Een boom wat verder staat wel nog
vol bloesems. Die naar de stam toe zijn al verder open, bij de toppen van de takken zijn ze nog
gesloten. Dat zijn de beste theebloesems. Wat de lindethee zo lekker maakt, zijn de vluchtige
aroma’s die uit de openstaande bloesems verdampen. Pluk ze gesloten en de geur blijft gevangen.
Openstaande bloesems zijn minder goed. Ik moet mijn queeste delen met een wolk bijtjes die mij
proberen voor te zijn. “Komaan bijtje, ga wat hoger in de boom! Daar kan ik toch niet bij.” Om die
reden van vluchtigheid moet je geurende bloesems altijd zo vroeg mogelijk ‘s ochtends plukken. Veel
kilo's ga je toch niet bijeen oogsten. De bloesems wegen niets en een kilo zou erg veel werk zijn.
Maar het is zoals alles in de natuur. Pluk ervan, maar met mate. Breng ze thuis en spreid ze uit op
een krant in een droge en donkere omgeving. Een kelder, als je er een hebt. Na een paar dagen
kunnen ze dan in een goed sluitbaar blik in de thee- en koffievoorraad, voor nu en dan een
kalmerende kop lindebloemekesthee. Volgend jaar zijn ze er weer. Wat je nog kunt doen “met
lindebloesems? Azijn parfumeren, of siroop maken, al is dat dan weer zo'n zoeterig gedoe. Maar je
kan ook vis stomen op lindebloesems. Een wijtingfilet bijvoorbeeld. Spreid een bedje van bloesems in
zo'n Chinees stoommandje. Vlij er een wijtingfilet op met de huidkant naar onder en sprenkel er een
beetje zout over. Sluit het mandje en zet het boven ziedend water voor een paar minuten. Smakelijk.
Uit : “Culinair ontdekt” Bruzz. 10 juni 2019 nr. 1670, p. 35. https://www.bruzz.be/dossier/culinairontdekt-met-nick-trachet
Met dank aan de auteur voor zijn toestemming om dit artikel te mogen overnemen.
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Simplex - overwinteren op één broedbak
Op 28 juli lanceerde Sien Lievens via de Facebookpagina van Ons Denderbieken volgende oproep.
"Voorbije winters liet ik mijn volken op 2 bk's overwinteren.
Ik wil wel eens proberen om dit op 1 bk te doen maar hoe doe je dat en tot wanneer kan dat?
Er zit immers meestal veel stuifmeel in de onderste bk en weinig in de bovenste; omgekeerd wat
honing betreft, dus die kan ik niet zomaar weghalen.
Het zijn ook sterke volken die op 2 bk's zitten... Tips?"
Jan Heytens verstrekte dit advies.
Ik overwinter de meeste van mijn volken op 1 broedbak simplex. 100 % slaagkans.
Hoe van 2 naar 1 bak gaan?
De makkelijkste manier is je volk nu splitsen: gewoon de tweede bak op een nieuwe bodem zetten.
Duurt 2 minuten.
's Anderendaags in de nieuwe kast (= tweede bak die nu op bodem staat en enkele meters verder)
eens kijken wat er in zit. Inmiddels zijn alle vliegbijen weg en kun je er makkelijk in werken.
Zit de koningin er niet in, dan kun je nu nog snel een nieuwe kweken in die broedaflegger of je steekt
er een reeds geboren koningin op.
Kijk ook in de andere bak.
Nog even benadrukken dat de je koningin bij de splitsing best laat zitten in de bak die op de
oorspronkelijke plaats blijft staan. Heb je ze per toeval meegenomen in de bak die je verplaatst, dan
kan je ze bij de controle alsnog terugplaatsen in de oorspronkelijke romp.
Indien nodig kun je honing, stuifmeel en broed in beide bakken gelijkmaken.
Zo maak je van ieder volk 2 volken.
In de vroege lente (begin maart bij het begin van de bloei van de boswilg) zet je er een tweede bak
op (waswafels).
Begin april bij de kersenbloei een derde bak.
Op die manier zijn de volken die op 1 bak overwinterden bij de fruitbloei even sterk als volken die op
2 bakken overwinterden. Omdat je op die manier dubbel zo veel volken overwintert, kun je in de
lente makkelijk selecteren en volken met mindere kwaliteiten (agressie bijvoorbeeld) samenvoegen
met een goed volk, na verwijderen van de koningin.
Deze methode kan tot laat op het seizoen toegepast worden. Bij de splitsing kun je ofwel
onmiddellijk een nieuwe koningin invoeren ofwel ze zelf een laten kweken.
Ik heb momenteel koninginnen op Baltrum staan om te bevruchten. Het is dus nog tijdig nu.
Vorig jaar werden mijn laatste koninginnen geboren op 18/8 en dus bevrucht eind augustus.
Dit werden mooie sterke volken.
Dus de komende dagen/weken zijn nog ideaal. Maar niet te lang meer wachten om de koningin te
laten bevruchten.
Een bevruchte koningin kun je ook nog later invoeren.

CURSUS KONINGINNENTEELT
Vervolg cursus koninginnenteelt (praktijk) : 10/6, 15/6, 22/6 en 30/6.
Overlarven en inhangen larfjes, controle aanname, merken van koninginnen, nabespreking.
Lesgevers: Jan Heytens en Hendrik D'heer.
(In samenwerking met Buckfast Vlaanderen en AVI-Algemene Vlaamse Imkersvereniging)
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Onze fiere voorzitter, de lesgever Jan Heytens en de geslaagde koninginnenkwekers.

VOORBIJE ACTIVITEITEN
16 mei: "Bereidingen met honing" workshop door herboriste Eveline Temmerman.
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1 juni: "Biotechnische varroabestrijding” (succes zonder chemie) Thomas Van Pelt.

12 juni : Praktijkvervolgvoordracht "Varroabestrijding zonder chemie" darrenraam - arrestraam kunstmatige broedstop (Scalvini en Mozzato - arrestkooitjes) - tussenaflegger" Hugo Schelfhout.
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INTERNET
Mozzato- kooitjes
Onze recente voordrachten handelden er over. Het systeem komt overgewaaid uit landen zoals Italië
waar men bijna nooit een winterstop heeft. Men sluit de koningin op in dit kooitje gedurende een
bepaalde periode; sommigen doen dit zelf 2 keer per jaar. 1x rond juni /juli en 1x rond oktober.
http://www.apimobru.com/var-control-cage-mozzato/?lang=en
Het is een variant op arrestraam maar dan simpeler; alleen één probleem je moet wel de koningin
vinden.
Jullie bestuur organiseerde een groepsaankoop van dit materieel in Italië die veel respons vond.
http://www.apimobru.com/queen-collector?lang=en

Kirchain
Voor wie een woordje Duits begrijpt, een schat aan info.
https://llh.hessen.de/bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-unddienstleistungen/publikationen/

Recuperatie raat en wildbouw
Ook geschikt voor het overhangen van Dadantraat naar MP of Simplex en vice versa?
https://youtu.be/bgWeieUdgVc
https://www.icko-apiculture.com/l-agrafe-apisouest.html

Invoeren koningin | Buckfastbevruchtingsstation Ameland
https://www.buckfastbevruchtingsstation.nl/koninginnenteelt/invoeren-koningin/

Macrofotografie
https://www.facebook.com/pg/sebmalomacrophotographie/photos/?ref=page_internal
https://pyrros.fr/portrait/sebastien-malo-photographe-araignees/

Oxaalzuurverdamper of -sublimatie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=apiIe_QQSv4
https://www.icko-apiculture.com/sublimateur-a-gaz.html#box-description
https://www.amazon.de/Oxalsäure-Verdampfer-Behandlung-Varroa-MilbeImkerei/dp/B07MFDKY51

Foto's van stuifmeelkorrels
https://www.dropbox.com/s/yksk7vgh81x68k5/Ouvrage%20photo%20pollen%20sept%20
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RESTAFVAL WASSMELTER
Tip: gooi zwarte raatafval na het afsmelten niet op de composthoop maar bewaar die : bruikbaar als
ideale “aanmaakblokjes” voor de zomerse barbecue of de winterse houtkachel en open haard.

RECHTZETTING
In onze nieuwsbrief 3 2014 nemen wij van het internet een artikel zonder auteursvermelding over
onder de hoofding: "MINIPLUS bevruchtingskastje". De heer Tieme Wanders heeft er ons op
gewezen dat het artikel van zijn hand is. Bij deze willen wij de auteur met onze excuses het recht
geven dat hem toekomt.

JAARPROGRAMMA 2019















3 februari : start cursus koninginnenteelt. Lessenreeks 3/2, 10/2,17/2, 14/2
10 maart: Algemene vergadering en voordracht "Mijn methode" Michel Mignon
17 maart : Geraardsbergen Bij-Vriendelijk en plantendag KOIV.
Gezamenlijke suikeraankoop
14 april : “Varroabestrijding - veilig omgaan met organische zuren” Kris Baert
16 mei: "Bereidingen met honing" workshop door herboriste Eveline Temmerman
1 juni: "Biotechnische varroabestrijding” (succes zonder chemie) Thomas Van Pelt
Vervolg cursus koninginnenteelt (praktijk) : 10/6, 15/6, 22/6 en 30/6.
12 juni : Praktijkvervolgvoordracht "Varroabestrijding zonder chemie" darrenraam arrestraam - kunstmatige broedstop (Scalvini-kooitje) - tussenaflegger" Hugo Schelfhout
7 september : uitstap; bezoek aan de bijenstand van Henry Nolf en aan het kasteelpark van
Edingen.
27 oktober : "Insectengifallergie" Prof. dr. Christine Breynaert.
6 november : "Arista Bee Research" door Sacha d'Hoop
7 december : waswafels gieten
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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

Anoniem schilderij in een van de zalen van de Ursulinenschool van Sint-Katelijne-Waver.
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