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Beste imker

INWINTEREN
Onder inwinteren verstaan we het bijvoeren van volken om de honingvoorraden op te krikken tot de
noodzakelijke reserves om de winter door te komen. Het winterseizoen duurt tot medio maart.
Vanaf dat moment komt er meestal weer voldoende vers voedsel binnen van de wilgendracht.
Noodzakelijke hoeveelheid?
Een volk in één broedkamer (spaarkast) heeft 14 kilo wintervoer nodig en in een Dadantkast is dat
ongeveer 18 tot 20 kilo. Die 18 kilo komt weer overeen met de hoeveelheid reserves voor een
tweebaks spaarkastvolk. Van tweebaks is sprake wanneer het volk echt twee bakken bezet. Is de
onderste bak nagenoeg leeg, dan beschouwen we zo'n volk als een éénbaksvolk. Bij een goed bezette
6-ramer kun je ongeveer 8 kilo wintervoer kwijt, hou deze zesramers en eventueel miniplussen na de
winter extra in de gaten en voer in maart bij met suikerdeeg. Dat is vaak nodig.
Het schouwen van de volken
Winter uitsluitend sterke volken (medio augustus > 8 ramen simplex bezet) in, dat voorkomt veel
wintersterfte. Zwakke en middelmatige volken kun je beter voor het inwinteren samenvoegen, zodat
je uitsluitend sterke volken overhoudt. Uiteraard zijn goed bezette reservevolken in 6-ramers ook de
moeite waard om in te winteren. Het samenvoegen van volken kan ook nog gerust in september,
oktober en november.
Medio augustus schouwen we de volken en stellen we vast hoeveel verzegelde honing er aanwezig
is. Iedere vierkante decimeter aan twee kanten verzegelde honing weegt 370 gram. Een compleet
verzegeld simplex broedkamerraam weegt 2,1 kilo. De aanwezige hoeveelheid honing hoef je dus
niet meer bij te voeren. Het bijvoeren betreft het deel dat nog ontbreekt ten opzichte van de
gewenste 14 of 18 kilo.
Iedere kilo droge kristalsuiker opgelost in water wordt door de bijen opgenomen en ingedampt
totdat de suikerwateroplossing nog maar 20% water bevat. Die ene kilo suiker wordt derhalve als
wintervoer ongeveer 1,2 kilo vanwege het aanwezige water in het voer. Met 10 kilo droge suiker
maken de bijen dus 12 kilo wintervoer. Ditzelfde geldt voor cans invertsuiker, ondanks het
brutogewicht van 14 kg of iets dergelijks is het droge gewicht ongeveer 10 kg suiker. Deze 14 liter
invertsuiker wordt weer door de bijen ingedampt tot 12 kilo wintervoer.
Indien een groot volk (tweebaks spaarkast of 10-raams Dadant) medio augustus niet meer over enige
reserve beschikt, moet je dus 1,5 can invertsuiker voeren om aan de gewenste 18 kilo wintervoer te
komen.
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Het maken van de suikerwateroplossing
Bij het oplossen van kristalsuiker kun je het makkelijkste 3 kilo suiker oplossen in 2 liter handwarm
water. Gebruik van warm of heet water leidt niet tot de vorming van HMF.
Voerhulpmiddelen
Eigenlijk kun je de hulpmiddelen om het vloeibare voer aan te bieden verdelen in drie opties:
1. in voerbakken, die je op het voergat van de dekplank plaatst of die de hele broedkamer
afdekken als vervanging van de dekplank
2. in interne voerbakken (plastic of hout) die je op de plaats hangt van 1 of 2 BK-ramen.
3. door rechtstandige plaatsing van schoongespoelde lege openstaande melkpakken of
frisdrankflessen met afgesneden hals op de bodem van een Topkast, Dadantkast of TBH
plaatst. Steek wat takjes of wat stro in de melkpakken of petflessen, zodat de bijen niet
kunnen verdrinken.
Al deze hulpmiddelen werken goed.
Periode van inwinteren
Voer het streefgewicht in de periode van half augustus tot half september met een mogelijke uitloop
tot 1 oktober. Voer in het begin kleinere hoeveelheden van 1,5 kg per keer/per week en voer het
gewicht op in de richting van de laatste 2 weken voor 15 september. Controleer vooral eind
september of de kasten fors zwaarder geworden zijn. Sommige volken zetten de verstrekte energie
om in een vergroting van het broednest. Dit is niet de bedoeling, het broednest moet juist langzaam
krimpen ten gunste van het ontstaan van langlevende winterbijen. Dit worden dus met name de
jonge bijen die niet meer als voedsterbij gediend hebben. Mocht het gewicht van de kast te licht zijn,
voer ze dan gerust nog 5 tot 10 kg bij. Controleer bij twijfel zo nodig de voervoorraad.
Met suikerdeegblokken extra vroeg beginnen
Mocht je willen voeren met grote 15 kg suikerdeeg blokken, begin dan zeker half juli al direct met het
plaatsen van de doos suikerdeeg, want ze hebben hier twee maanden voor nodig. Na afloop weer
controleren.
BRON: NBV - Ben Som de Cerff, hobby-imker en docent bijenteelt

BIJEN EN MENSEN ZIJN ONAFSCHEIDELIJK VERBONDEN
Een quizvraag: noem een bedrijf in Geraardsbergen dat het meest aantal werknemers tewerkstelt?
Een insteker natuurlijk, want het is de Bijengaard in Viane. Het bijenseizoen is volop aan de gang,
maar imkers Koen De Taeye en Anja Van Liefferinge trokken voor ons hun beschermingspak uit.
“De natuur heeft ons altijd geïnteresseerd” vertelt Koen wanneer we hem vragen naar de start van
de Bijengaard. “Na een starterscursus imkeren bij de lokale vereniging Ons Denderbieken werd de
interesse al vlug een passie. Sindsdien zijn we nog meer betrokken bij de natuur en beseffen we dat
bijen en mensen onafscheidelijk verbonden zijn met elkaar”.
Hoe ziet het leven van een imker eruit?
Anja: “ In de winter smelten we was en gieten we waswafels. Verder is het dan vooral kuisen en
krabben. Mei en juni zijn intensieve maanden met onder meer koninginnen kweken en honing
slingeren. Tegenwoordig imkeren we het hele jaar door, want we moeten continu waakzaam zijn
voor varroa. Dit is een klein Aziatisch spinnetje dat zich vastzet op de volwassen bijen en hen
verzwakt.”
Koen: “Met biotechnische middelen proberen we de besmetting onder controle te houden. Via
selectie proberen we nu bijen te kweken die kunnen leven met varroa, zodat een behandeling
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overbodig wordt. Een belangrijk streven voor onze ambacht. Ondanks die dreiging genieten we
vooral van om onze bijen bezig te zien.”
Werkt elke imker op dezelfde manier?
Koen: “Bij Ons Denderbieken zijn meer dan honderd imkers aangesloten. Elk heeft zijn werkmethode
en waarheid. Imkeren is geen exacte wetenschap: je kan enkel proberen om je bijen te begeleiden,
maar uiteindelijk doen ze hun eigen zin.”
Hebben jullie tips voor onze inwoners?
Anja: “Zorg voor diversiteit in je tuin, plant bijvriendelijke bloemen, struiken en vooral bomen zodat
het voedselaanbod voor de bijen verbetert. Een egaal groen gazon is een woetijn voor vele insecten,
geeft de natuur een kans in je tuin.”
Koen: Een kleine realistaie geeft al veel voldoening. Dat zien we ook in onze tuin. Hopelijk kunnen we
ook landbouwers inspireren om stroken van hun akkers te beplanten met drachtplanten en hun
velden minder te besproeien met pesticiden.”
Bron: Geraardsbergen stadsmagazine ; juni 2021 #62, blz.22.

VOORBIJE ACTIVITEITEN
24 februari Thomas Van Pelt “Duurzaam imkeren en duurzaam nieuwe volken creëren”. Via zoom

4 maart Olivier Foubert “Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten”
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20 maart plantenruildag in Aalter

24 april Ellen Denneels : “Wat kan Honeybee Valley voor je doen?”
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Bedrijfsbezoek en leren overlarven bij Sylvester Geldhof op zaterdagnamiddag 11 juni
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INTERNET
Luierlezen
In de taal van Molière maar beelden zeggen meer dan 1.000 woorden’
Met dank aan Ghislain De Roeck via het Forum.
Abeilles; Apiculture: Les secrets passionnants de la lecture des déchets
https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/wwwapisavoirch/les-secrets-passionnants-de-lalecture-des-dechets#23.%20Exemples%20:%20Interprétation%20des%20tiroirs
Een intieme blik in de bijenkast.
https://www.2imanagement.ch/fr/divers/liens/wwwapisavoirch/comportements-des-abeilles-ausein-de-la-ruche-informations-issues-dune-analyse-video-a-long-terme

KONVIB - VERZEKERINGEN B.A. EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
1. Risico’s burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijk letsel (LL) betreffende activiteiten
binnen verenigingsverband.
Deze risico’s zijn gedekt via de verenigingspolis van KonVIB en de kost van de verzekering is
automatisch opgenomen in het lidgeld dat elk lid betaalt en elk lid is dus ook gedekt. Ook
personen (niet-leden) die meewerken op een event van de imkersbond zijn gedekt (zgn.
vrijwilligers). Onze polis is beschikbaar op onze website en kan daar door iedereen
geconsulteerd worden.( TABBLAD : KonVIB en dan verzekering)
Alle bonden die aangesloten zijn bij de KonVIB vallen onder deze verzekering. Telkens als u
als vereniging een activiteit organiseert waarbij vrijwilligers komen helpen moet het
document "blanco lijst vrijwilligers" ingevuld worden.(Website TABBLAD ARCHIEFDOWNLOADS) en mail het voor de aanvang van de activiteit door
naar dirkensonja.awouters@telenet.be Dan zijn deze vrijwilligers gedekt.
2. Risico’s betreffende thuis of op verplaatsing imkeren en verkoop van honing.
KonVIB vzw biedt vanaf nu ook een verzekering aan die thuis of op verplaatsing imkeren
dekt; en hierin is ook de dekking opgenomen van risico’s gerelateerd aan honingverkoop.
Het gaat hier om een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KonVIB vzw
afsluit en elk lid kan daartoe intekenen. De kost ervan is 73 € per jaar. Leden maken zelf uit
indien ze hiervoor willen inschrijven, het is dus niet verplicht. Deze polis is beschikbaar op
onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden.( TABBLAD ARCHIEFDOWNLOADS)
Wenst u dit te doen schrijf dan VOOR 1 Mei 2022 het bedrag van 73€ over op de rek. nr. van
KonVIB vzw (BE74 7330 0346 0607) met de vermelding van: VERZEKERING, uw naam en
geboortedatum en eventueel ondernemingsnummer als u die bezit. Vanaf dan bent u

6

automatisch gedekt. Een ondernemingsnummer hebben is geen voorwaarde om toe te
treden. De verzekering voorziet een franchise tussen 175 en 1250 €.
Voor leden die deze verzekering niet bijkomend afsluiten, is de eigen familiale verzekering in
te roepen bij problemen in verband met thuis imkeren. Controleer echter bij uw eigen
familiale verzekering of ze deze risico’s dekt indien u ook honing verkoopt. Indien u honing
verkoopt en de verzekering dekt dit niet dan kan de verzekering moeilijk doen bij iedere
calamiteit waarin bijen betrokken zijn, ook al heeft dit niets met honing verkoop te maken.
De ene maatschappij beweert schade aan derden door de imkeractiviteit niet meer te
vergoeden vanaf de verkoop van 1 potje honing en andere verzekeringen doen dit vanaf 100
potjes. Er is eigenlijk een grijze zone en niemand zet iets op papier.
Risico’s in verband met honingverkoop vallen nooit onder uw familiale verzekering.

AZIATISCHE HOORNAAR
GEBRUIK VAN EEN SELECTIEVE VAL - SPRING TRAPPING
(Bron: Dominique Soete - Vespawatchers)
Doel:
Bij spring trapping willen we de nieuwe koninginnen vangen die net uit winterslaap zijn gekomen en
een embryonest aan het uitbouwen zijn.
Wanneer te gebruiken?
Over het algemeen van midden maart tot eind mei.
Overwinterende koninginnen worden wakker wanneer de temperatuur gemiddeld een 13-tal graden
Celsius bedraagt. Zij bouwt daarna een klein nest ter grootte van een pingpongbal met een eerste
raat van 12 cellen waarin ze haar eitjes legt. In normale omstandigheden duurt het 5 weken
vooraleer een pas gelegd eitje de verschillende stadia van eitje – larve – pop heeft doorlopen om zo
een volwassen werkster op te leveren. Maar wanneer de koningin alleen in het nest is, moet zij ook
zelf zorgen voor het aanbrengen van voedsel, water en nestmateriaal, waardoor het eitje niet
constant op een temperatuur van 25 °C kan gehouden worden. Daarom duurt het langer dan de
normale 5 weken vooraleer de eerste werkster geboren wordt. Wanneer dan uiteindelijke die
werksters uitkomen, kunnen zij ook in de val terecht komen, en kan die dus niet meer gebruikt
worden voor spring trapping. Het verschil tussen een koningin en een werkster is heel duidelijk in
het voorjaar: een koningin is ongeveer 3,5 cm groot, de eerste werksters die geboren worden zijn
ergens tussen de 2 en 2,5 cm groot. Pas in de zomer worden er werksters geboren van ongeveer 3
cm groot, waardoor het verschil met een koningin voor een leek moeilijk te zien is.
Waar te gebruiken?
Overal, dus niet enkel bij een bijenstand.
Wanneer de koningin uit winterslaap is gekomen, gaat zij op zoek naar suikers om haar energiepeil
weer omhoog te krijgen. Deze suikers haalt ze op verschillende plaatsen. In vele gevallen zou ze die
halen uit boomsappen. Maar uiteraard kan ze die ook terugvinden aan een bijenstand, waar ze
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afkomt op de geur van honing. Het gedrag van een koningin is dus ook anders dan deze van de
jagende werksters in de zomer en het najaar. Waar werksters die komen jagen met hun rug naar de
bijenkast hangen om zo de terugkomende foeragerende bijen te vangen, zal een koningin met de
kop richting de bijenkast hangen, omdat ze de geur van de honing opmerkt. Wanneer je dus in het
voorjaar een Aziatische hoornaar zo voor een bijenkast ziet vliegen, dan moet die altijd gevangen en
gedood worden. Vanaf de zomer ga je geen koninginnen meer zien aan je bijenstand, want dan
heeft ze werksters die voor haar zorgen.
Hoe te gebruiken?
Een selectieve val wordt gebruikt met suikerrijk voedsel. Dit moet altijd in een afgesloten pot
geplaatst worden in de val, en nooit in een open schaaltje of beker omdat hierin insecten kunnen
verdrinken. Omdat er ook veel andere insecten gelokt worden door de suikers, zullen zij ook in de
val terecht komen. Het mag dus niet de bedoeling zijn dat deze sterven. Aangewezen is het gebruik
van een kleine wiekpot in de selectieve val. Een andere methode is een potje met vloeistof die
afgedekt is met een gaas waarop de insecten kunnen landen en door het gaas de vloeistof kunnen
opdrinken. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een soort spons of ander materiaal die
doordrongen is met de vloeistof waarop de insecten kunnen landen zonder te verdrinken. Elke
methode heeft zijn voor- en nadelen, zoals de snelheid waarmee de vloeistof verdampt en dus
eventueel ook vlugger moet bijgevuld worden. Dominique Soete Een selectieve val moet ook
dagelijks nagekeken worden, en op zonnige dagen zelfs minstens 2 keer per dag. Wanneer de val in
de zon staat, kan de temperatuur daarbinnen heel vlug oplopen, waardoor insecten kunnen sterven
van de warmte. Wanneer er geen koningin van een Aziatische hoornaar in de val zit, dan laat je de
bijvangst van elk ander insect terug vrij door de val te openen. Zit er wel een Aziatische hoornaar in
de val en wil je die vangen, dan kan je de val een paar minuten in de diepvries steken zodat ze niet
meer in staat is om weg te vliegen. Wanneer de val daarna in de zon geplaatst wordt, zal elk ander
insect daarna terug kunnen wegvliegen.
Waarom is dit een “selectieve” val?
De val is selectief omdat niet alle insecten de val kunnen betreden. Door de openingen van 8 mm
kunnen wel koninginnen van Aziatische hoornaars in de val, maar koninginnen van Europese
hoornaars kunnen er niet in omdat zij groter zijn. Het is wel zo dat de eerstgeboren werksters van
Europese hoornaars kleiner zijn, waardoor deze ook in de val kunnen terechtkomen. Andere
klassieke wespenvallen zijn niet selectief te noemen, omdat zij geen rekening houden met de
grootte van de invliegopening. Daarnaast heeft de val heel veel openingen, gelijkend op een
koninginnenrooster, waardoor kleinere insecten die de val betreden daarlangs terug naar buiten
kunnen. Toch gebeurt het dat sommige toch te groot zijn en daarlangs niet kunnen ontsnappen.
Daarom is het belangrijk van dagelijks te controleren en de val te openen om hen terug de vrijheid
te geven. Het gebruik van een zelfgemaakte wespenval met een petfles waar de top ondersteboven
in het bovenste deel van de fles wordt gestoken, is dus totaal af te raden. Deze flessen worden
meestal gebruikt met een vloeistof, en daarin verdrinkt elk insect dat erin terecht komt.
Welk lokproduct gebruiken?
Elke vloeistof waarin suikers zit, kan gebruikt worden. Je kan gebruik maken van een wespenlokstof
(wij gebruiken ©Trappit), maar je kan ook zelf een mengsel maken van 1/3de witte wijn, 1/3de bier,
1/3de suiker of stroop of grenadine. Het voordeel van een wespenlokstof of dit mengsel is het feit
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dat bijen niet aangetrokken worden en de val niet betreden.
Nut van een selectieve val.
In onze streken is het nut van een selectieve val nog helemaal niet bewezen. Het motto: elke
gevangen koningin is een nest minder, gaat helaas niet op. In onze streken waar er nog niet veel
nesten zijn, is er onder de koninginnen nog veel onderlinge concurrentie. Bij het wegvangen van een
koningin in selectieve val, help je dus de andere koninginnen in hun concurrentiestrijd waardoor zij
eventueel wel kunnen overleven. In streken met meerdere nesten per vierkante kilometer (streken
van Frankrijk, Spanje en Portugal) worden daarentegen wel heel veel koninginnen gevangen.
Waar te koop?
Er zijn verschillende mogelijkheden van selectieve vallen; je kan een complete val kopen, of je kan
ze zelf maken. Aanbieders van vallen of onderdelen om zelf in een box te steken zijn vooral te
vinden in Frankrijk (bvb Jabeprobe) of het VBI. Deze vallen zijn niet zo goedkoop. Indien je beschikt
over een 3D-printer, kan je zelf de onderdelen printen die je kan inbouwen in een houten of plastiek
bak.
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SUIKERWATEROPLOSSING
TIP
Een makkelijke manier om kleine hoeveelheden 1/1 suikerwater voor bijvoedering aan te maken:
-Neem een petfles van 1,5 l en vul die via een trechter met 1 kg kristalsuiker.
-Opvullen met water en schudden; 2e keer bijvullen met water en schudden.
-Enkele uren laten rusten en nog een paar keer opschudden.
Klaar is kees!

JAARPROGRAMMA 2022
24 februari : Thomas Van Pelt “Duurzaam imkeren en duurzaam nieuwe volken creëren”. Zoom
4 maart : Olivier Foubert “Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten”
24 april : Algemene Vergadering gastspreker Ellen Danneels “Wat kan Honeybee Valley voor je
doen?”
11 juni : bedrijfsbezoek Sylvester Geldhof en leren overlarven

Tijdens de Algemene Vergadering werden de mandaten van Frans Vanden Bosch, Ward Bijl en Koen
De Taeye hernieuwd voor een periode van 4 jaar.

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
Sylvester Geldhof (bestuurslid) 0473 / 49 54 72

http://www.onsdenderbieken.be/

10

