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Nieuwsbrief 1 / 2021
Beste imker,

VARROARESISTENTIE
Als we in de toekomst onze bijen niet meer willen behandelen tegen varroa
moeten we erin slagen varroaresistente bijen te selecteren.

Doe mee!
In november 2019 gaf Sacha d’Hoop, coördinator van het Arista Bee Project
België, voor ons Denderbieken een voordracht over hun werking. Daarop hebben
wij de leden gevraagd wie in 2020 wou deelnemen aan dit project. Een achttal
enthousiastelingen gaven present (zie voorgaande nieuwsbrieven).
Op een jaar tijd hebben de deelnemers al kunnen ervaren dat een aantal van hun
geselecteerde koninginnen een hoge graad aan resistentie (tot 82.5%) bezit
(Vanaf 75% resistentie hoeft niet meer behandeld te worden).
Er is wel nog een lange weg af te leggen om het doel te bereiken, daarom deze
oproep om zo talrijk mogelijk deel te nemen. Het is niet nodig alle stappen mee
te doorlopen. Je kunt ook aan een deel ervan meehelpen. En het project is niet
beperkt tot Buckfast bijen, ook Carinca- en ZwarteBij-imkers nemen er aan deel.
Willen we slagen dan moet er niet enkel op de koninginnen geselecteerd worden
maar moeten we over een verzadigde omgeving van VSH-darren beschikken om
bij natuurlijke bevruchting de VSH-eigenschap door te geven. Er wordt bij de
selectie zeker ook rekening gehouden met de andere goede eigenschappen zoals
: zachtaardigheid, zwermtraagheid, raamvastheid, …. .
In het Waalse Sélange heeft Arista een bevruchtingsstation waarvan de
geselecteerde darrenvolken een hoge VSH-eigenschap bezitten en tevens ook de
andere goede eigenschappen hebben. (Enkel toegankelijk voor leden).
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Als lid van Arista mag je deelnemen aan tal van zoomvergaderingen die je
wegwijs maken in een heleboel interessante en leerrijke wetenswaardigheden en
kun je gebruikmaken van het beschikbaar gestelde genetisch materiaal van alle
deelnemers.
Lidgeld Arista 20 euro.
Wie wil deelnemen geeft aan een van de bestuursleden een seintje. We zullen
dan in een volgende vergadering de praktische zaken toelichten.
Bepalen van het VHS-niveau
Daarvoor worden een paar honderd gesloten cellen nagekeken o f ze mijten
bevatten.
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Zie ook het artikel dat Ghislain De Roeck hierover geschreven heeft in het
Maandblad van januari/februari 2021 , blz.16 tot 19.

Arista Bee Project
Het is duidelijk geworden dat de honingbij (door selectie) verschillende
eigenschappen kan ontwikkelen om besmetting door varroa te verminderen. Dit
is aangetoond in niet-behandelde volken in het wild en in speciale teelt - en
selectieprogramma’s (zoals Varroa Sensitieve Hygiëne (VSH) bij bijen van de
USDA-Baton Rouge). De eigenschappen kunnen worden onderverdeeld in die
welke verband houden met broed, en die met betrekking tot de periode waarin
de varroa op de bijen zit.
Zodra de larve bijna volwassen is, kruipt een volwassen varroamijt de cel binnen.
Kort daarna, wordt de cel gesloten door ee n werkster. De varroa kan nu
beginnen met haar reproductie, door eerst een eitje te leggen waar een
mannetje uit komt en daarna verschillende eitjes waaruit vrouwelijke
varroamijten voortkomen. De moedermijt maakt een gat in de larve voor het
verzamelen van hemolymfe. Hetzelfde gat wordt ook gebruikt als voederplaats
voor haar nakomelingen. De pasgeboren vrouwelijke varroamijten paren met de
mannelijke varroamijt en verlaten de cel zodra de pop is uitgegroeid tot een
honingbij.
Varroa Sensitieve Hygiëne (VSH)
Een vrouwelijke varroamijt zal nog steeds de cel inkruipen en beginnen met
voortplanting. Echter, sommige van de werksterbijen kunnen detecteren dat er
een varroa in de gesloten cel zit (misschien ruiken ze de beschadigde larve, de
zich voortplantende varroa zelf, of de nakomelingen – dit is niet duidelijk). Deze
werkster opent de cel van de nog onontwikkelde pop. Als de cel geopen d is
komen er andere werksters om de pop met de varroamijt te verwijderen. De
varroamijt is er nu niet in geslaagd om zich te reproduceren. Een deel van deze
varroamijten zal opnieuw proberen een cel binnen te kruipen, maar ze hebben
slechts een beperkte levensduur.
Het is aangetoond dat deze VSH-eigenschap zeer efficiënt is. Als besmet broed
uit een niet-VSH-volk wordt gegeven aan een VSH-volk, worden de meeste
varroamijten (>90%) gedetecteerd en verwijderd. Als de koningin van een niet VSH-volk met een relatief hoog aantal mijten wordt vervangen door een VSH koningin, gaat het aantal mijten naar beneden zodra er voldoende docht ers van
de nieuwe koningin aanwezig zijn in het volk. Gezien deze goede resultaten en de
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mogelijkheid om te selecteren op deze eig enschap gebruiken we deze eigenschap
in het ‘Teelt, Selectie en Distributie’ project (BrSD).
Bij de start van de selectie
op het gebruikmaken van
volkjes en gebruiken niet
sperma van slechts één dar

in een nieuwe groep of een nieuw ras ligt de nadruk
het “1-dar-inseminatie”-principe. We maken kleine
het normale spermamengsel van 8-10 darren maar
per koningin (SDI: Single Drone In semination).

Dat is een zeer belangrijke stap. Door slechts één dar te gebruiken, hebben alle
werksters dezelfde moeder en dezelfde vader. Dat maakt het veel makkelijker om
te selecteren, omdat je alle eigenschappen in ver sterkte mate naar voren ziet
komen. Zo gauw het volkje op eigen bijen zit, worden er extra mijten toegevoegd
en wordt er 2 weken later gekeken naar de mate van besmetting in he t broed en
naar de verhouding niet-voortplantende versus voortplantende mijten. We
gebruiken vervolgens alleen volkjes met een lage mijtbesmetting en een hoog
percentage niet-voortplantende mijten. In deze volkjes is het grootste gedeelte
van de zich voortplantende mijten door de bijen verwijderd – een teken dat de
werksters (en dus ook de koningin) de Varroa Sensitieve Hygiene (VSH)eigenschap bij zich dragen. Met deze volkjes wordt verder geteeld.
Waar bij de start van de selectie voornamelijk gebruikt wo rdt gemaakt van deze
1-dar-volkjes, worden er in de volgende fase weer meer gew one (grote) volken
gebruikt met koninginnen die geïnsemineerd zijn met 8-10 darren. Met deze
grote volken (de tweede groep) is het makkelijker om te selecteren op de andere
belangrijke eigenschappen zoals honingopbrengst, zachtaardigheid en
zwermtraagheid. Bij deze volken wordt de mijtengroei gevolgd middels het
bepalen van de besmetting op de volwassen bijen. De beste volken worden
gebruikt als basis voor de koninginnen van de v olgende generatie.
De derde belangrijke groep volken in het selectieprogramma zijn de
standbevruchte (productie) volken. Bij deze volken wordt ook de besmetting op
de volwassen bijen bepaald na een seizoen “productie” (en uiteraard geen anti varroa behandelingen). De beste volken, zowel wat betreft de mijten als de
honingopbrengst, kunnen vervolgens de darren leveren aan de reeds genoemde
eerste en de tweede groep voor de volgende generatie volken.
Teeltprogramma in Europa: Buckfast, Carnica en Zwarte Bij
In Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankr ijk,
Spanje en Italië werden in de afgelopen jaren een groeiend aantal Buckfast-,
Carnica- en Zwarte Bij-volken besmet met mijten en beoordeeld op hun
resistentiegraad. Dit gebeurde steeds (voornamelijk) in miniplussen (kleine
kastjes) waarin de koningin geïnsemineerd was met sperma van één dar . In

4

het eerste jaar, 2014, ging het om bijna 100 volkjes en in het afgelopen jaar meer
dan 800, gemaakt door 119 imkers.
Bron: Arista Bee Project. https://aristabeeresearch.org/nl/varroa-resistentie/
Overzicht jaarprogramma Arista.

REGISTRATIE FAVV
Sommige van de bij onze vereniging aangesloten imkers zijn nog niet geregistreerd bij het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het FAVV stelt dat de
verplichte registratie moet als bijenproducten in de handel gebracht worden en omwille van
de beheersing van meldingsplichtige bijenziektes. Enkel geregistreerde imkers kunnen een
vergoeding krijgen als hun bijenvolk vernietigd moet worden, niet-geregistreerde riskeren
ook de kosten voor de verbranding van hun bijenvolk zelf te moeten betalen. Dat deze
registratie nuttig is bleek ook al duidelijk tijdens de coronacrisis, waardoor bijvoorbeeld
essentiële verplaatsingen voor imkers toegelaten werden.
Wie zich vooralsnog wil laten registreren kan dit doen via het stappenplan in deze links.
https://konvib.be/?page_id=222
https://vlaamsbijeninstituut.be/bewijs-van-imker/

5

BIJENSTERFTE

Bron : Federaal Imkersblad 1-2/2021

MOERTEELTKALENDER
Op de website van de KONVIB Is een handige berekeningskalender terug te vinden voor een
ieder die koninginnen wil kweken.
Als de larfjes bij een overlarver worden opgehaald en de tijdsspanne van ophalen is niet
langer dan een 1 uur, dan is het maken van een verzamel-broedaflegger doorgaans de beste
methode.
Een verzamel-broedaflegger kan worden gemaakt uit meerdere volken. Uit iedere kast
worden jonge bijen genomen met enkele ramen broed, voederramen, en een
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stuifmeelraam. Bij het maken van zo een verzamel-broedaflegger zullen de vliegbijen
terugvliegen naar hun oorspronkelijke kast als die niet wordt verplaatst. Het volk is dan een
moerloos volk, en de werksters zullen redcellen gaan aanmaken.
Vlak voor het geboren worden van de koninginnen zullen de redcellen worden gebroken.
Het volk is dan hopeloos moerloos. Meteen daarna worden de larfjes van de overlarver met
een teeltraam in het hopeloos moerloze volk ingebracht, en enkele dagen later als de
doppen gesloten zijn kunnen die worden ingekooid. De ingekooide doppen kunnen
vervolgens worden ingebracht in de kernvolkjes. In feite is deze kweekmethode niet moeilijk,
maar alles moet wel gebeuren op het juiste tijdstip !
https://konvib.be/?page_id=497

AANBOD HONINGETIKETTEN
Gedrukt in juli 2019: 10.000 vellen x 8 etiketten. Ze worden verkocht per 200 stickers = 25
vellen per pak. Dit is een totaal van 400 te verkopen pakken.
Deze honingetiketten zijn zelfklevend maar wel afneembaar, hierdoor zijn ze wel zwaarder
om op te sturen.
Interesse ? Stuur even een email naar Bernadette.Rotthier@UGent.be
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BIJENGIDS (F)
Interessante Franstalige brochure (120 blz.)
Via de link kan je ook een gratis papieren versie aanvragen.
https://ediwall.wallonie.be/guide-implantation-raisonnee-des-ruchers-en-wallonienumerique-080269

Vertaling
Deze gids voor de doordachte vestiging van een bijenstal in het Waalse Gewest is een
praktisch hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd wordt met de installatie van nieuwe
bijenkasten. Is de gekozen locatie geschikt? Zal het milieueffect positief zijn, onder meer
voor de bestuiving? Zullen er geen problemen ontstaan door concurrentie tussen
bestuivers? Voldoet de locatie aan de wettelijke criteria en aan de behoeften van de bijen,
onder meer op het gebied van voedsel? U zult antwoorden vinden op deze en vele andere
vragen. Honingbijen hebben hun plaats bij ons, maar wij moeten ervoor zorgen dat zij in
harmonie kunnen leven met andere bestuivers, de plaatselijke flora en ook hun sociale
omgeving. Dat is waar deze gids over gaat.

8

INTERNET
Bijenwas
https://www.imkerijceres.nl/bijenwas
Luttez contre le frelon asiatique avec Jabeprode

https://www.jabeprode.fr/
Bee Garden
https://www.beegarden.fr/
Wilde honingbijen smeren poep aan hun voordeur om hoornaars buiten te houden
https://www.scientias.nl/wilde-honingbijen-smeren-poep-aan-hun-voordeur-om-hoornaarsbuiten-te-houden/
Niet voor gevoelige imkers
https://www.youtube.com/watch?v=y8ZVkRzZPsY&feature=youtu.be
Entomology today
https://entomologytoday.org/2020/02/07/varroa-mites-new-guide-outlines-integratedpest-management-options/
https://entomologytoday.org/2020/05/11/big-beautiful-confusing-deciphering-true-hornetsvespa/

YOUTUBE
Waswafeltoestel
https://www.youtube.com/watch?v=B9zqoH3fPW0&feature=youtu.be
Op deze manier bestrijden ze in China wespennesten
https://www.hln.be/video/op-deze-manier-bestrijden-ze-wespennesten-in-china~p186350

AZIATISCHE HOORNAAR
Verslag van de uiteenzetting van de heren De Proft en Hautier over de Aziatische hoornaar
door Etienne en Gilberte.
2021 wordt een jaar van grote observaties om onze charmante bijen te beschermen.
Op 12 december 2020 volgden we de presentatie van de heren De Proft en Hautier, het was
heel duidelijk en expliciet. Sommige informatie was ons niet onbekend, aangezien we het
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geluk hadden een behoorlijke presentatie te hebben gekregen tijdens één van onze
vergaderingen in De Helix.
We hebben enkele details geleerd over de evolutie van de Aziatische hoornaar in Europa en
meer in het bijzonder in België.
De verspreiding van de horzel is enorm, in 2019 werden 40 nesten ontdekt in Wallonië en in
2020 zijn er dat 160 als we het goed begrepen hebben. Explosieve vermenigvuldiging (200
tot 1000 stichters per nest).
Het is vooral in augustus, september en oktober dat de grootste impact op de bijen
plaatsvindt en de stress van de koloniën veroorzaakt.
Hoe de invasie te bestrijden:
- het publiek informeren in de vorm van een folder in de bus, over de aanwezigheid van de
Aziatische hoornaar en het nest kunnen lokaliseren maar vooral de hoornaar kunnen
herkennen.
-bescherming van de aangevallen bijenstanden: verschillende vangmethoden waaronder
de bijenstanden afzetten met draad van kleine vierkante openingen, de elektrische harp, de
nesten spotten voordat de bladeren vallen (niet eenvoudig).
-neutralisatie van nesten: Zodra het nest is gevonden, onmiddellijk de brandweer en de
CRAW(wallonië)/ Vespa-Watch (Vlaanderen) waarschuwen .
Het enige overtuigende is om het nest te vinden en dan de gekozen techniek toepassen:
poederen met insecticide.
Nesthoogte tussen 10 en 30 m voornamelijk in populieren.
Conclusie: we zullen moeten leren leven met deze hoornaar, het was het laatste woord van
de spreker.
Door al onze inspanningen en ideeën bij elkaar te brengen, hopelijk is deze soort ooit
volledig uitgeroeid?
Sommigen van jullie hebben de conferentie waarschijnlijk kunnen volgen, maar we wilden
jullie toch wat feedback geven.

Rotary informeert reservaatbezoekers over bij-vriendelijke houtwand
GERAARDSBERGEN / OVERBOELARE
Aan natuurreservaat Kortelake is een infobord onthuld dat de bezoekers informeert over de
aanplant en de positieve gevolgen van een bij-vriendelijke houtwand, een initiatief van
serviclub Rotary Geraardsbergen
De bij-vriendelijke houtwand werd in 2018 aangeplant in Kortelake, het reservaat langs de
Dender dat beheerd wordt door Natuurpunt. De aanplant is een samenwerking van de
Rotaryclubs van Geraardsbergen en Lessines met Natuurpunt en de imkervereniging Ons
Denderbieken.
Het gaat om streekeigen planten, struiken, bomen die speciaal geselecteerd werden voor de
bijen en vogels. Hoe die houtwand het dierenleven positief beïnvloedt, staat voortaan te
lezen op een infobord dat zondag werd onthuld.

10

FOTO: GJG

JAARPROGRAMMA 2021
-

-

Begin maart: Algemene vergadering
Dirk De Graaf
Kritische kijk op bijensterfte en maatregelen om die te verhelpen.
Wim Reybroeck
Bijenproducten oogsten en verzorgen.
Hilde Degraen
Toepassingen met was, honing en propolis voor cosmetische doeleinden.
Corneel Dewindt
Genetische aspecten van onze bijen.
Bénédicte Callens
Immunisatie of verdedigingsmechanisme, ziekte en resistentie versus
levenslengte.
Olivier Foubert
Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten.
Thomas Van Pelt
In- en uitwinteren en duurzaam nieuwe volken creëren.
Feestvergadering 101 jaar Ons Denderbieken
Datum nog vast te leggen.
Geert Steelant
Natuurlijk imkeren en varroabestrijding met roofmijten

Door de corona-restricties kunnen we de datums nog niet vastleggen.
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HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
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

http://www.onsdenderbieken.be/

Sint-Ambrosius patroonheilige van de imkers

Glasraam GESU-kerk Milwaukee, U.S.A.
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