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Woordje van het bestuur (Eric Deprins)
Je kan niet elke maand weer inspiratie opdoen om een voorwoordje te schrijven…zeker als je
weet dat onze voorzitter Steven in verschillende lokale verenigingen en adviesorganen actief is.
Dus ik neem het deze keer even van Steven over. Een paar dagen over tijd (20 oktober was het
doel), wegens drukke beroepsbezigheden in Polen.
Het seizoen loopt stilaan naar zijn einde. Buiten wat varroabehandelingen laten we de kasten
nu beter dicht. Het is een beproevend seizoen geweest. Nadat het verengingsleven door Corona
op een laag pitje heeft gestaan, hebben we nu de draad terug opgepakt, en hebben we een
slingerdag, loogdag en bbq met bijhorende wandeling gehad in post-Corona-mode. Binnenkort
komen de pannenkoeken weer, en staat een voordracht over de digitale bijenkast op het
programma. De werken aan ons dak beginnen volgende week.
Ook de weergoden waren ons als imkers uitermate slechtgezind in het voorjaar en de zomer.
De bijtjes hadden hun nectar broodnodig voor zichzelf, dus was voor velen onder ons de
honingoogst bepert tot op een derde van hun normale productie.
Dus hopen maar dat we goed de winter doorkomen en dat het volgend seizoen wat meer
bijenvreugde kan brengen.

Steven en Christian tijdens het verhuizen van de bijenkasten
naar Befferveld

Agenda (Paula Declercq)
Zaterdag 06.11.21

Jaarmarkt Bonheiden

Zondag 14.11.21

Pannenkoeken – 14u30
St-Maartensberg Rijmenam

Donderdag 25.11.21

Voordracht “Digitale Bijenkast” door Willem Magerman – 20 u
Krankhoeve

Donderdag 10.02.22

Algemene Vergadering
Krankhoeve Bonheiden

Deze data zijn uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:

https://imkersbond-bonheiden.be
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Het dak van de Zoem-In (Steven Vandoorne)
Verhuis van de bijen
In de vorige Zoem-Uit hebben we laten weten dat we in
recordtempo een dossier hebben kunnen samenstellen
om de subsidies van Honeybee Valley te kunnen
aanvragen en goedkeuring te krijgen. Ondertussen is
ook het project vergund en de aannemer aangesteld.
Deze zou de week van 12 oktober eraan beginnen. Door
allerlei werkomstandigheden is de aannemer nog niet
kunnen starten. In de volgende Zoem- Uit meer
daarover.
Daar we verwachten dat onze dames niet per se
vriendelijk zullen blijven tegen bouwvakkers die hun dak komen weghalen, hebben we
besloten om tijdelijk de bijen naar Befferveld te verhuizen.
Dus zijn we met enkele vrijwilligers ’s zondag ochtend onze 9 kasten van de Zoem-in gaan
inladen en hebben we de kasten opgesteld naast de kasten van Michel op het befferveld.

De bijen van Michel krijgen gezelschap
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Terugblik : Waswafeldag en Smelt- Loogdag (Steven Vandoorne)
2 oktober was de Zoem-In weer “the place to be”. Onze vrijwilligers waren druk bezig om de
vuile ramen en rompen te logen van de leden die er zich voor ingeschreven hadden. 720 ramen
en 11 rompen in totaal. Ook onze grote was smelter heeft niet stil gestaan 160 ramen werden
ontdaan van hun vuile was en direct gezuiverd. Deze twee bewerkingen gebeurden buiten in
een gezellig herfstweertje.
Binnen in de Zoem-In zelf heeft men met behulp van twee waswafeltoestellen in totaal 34 kg
wasbroden omgezet in zuivere waswafels. Dit onder de leiding van onze waswafelmeester die
de was controleerde en de leden het gebruik van de het waswafeltoestel aanleerde aan diegene
die het vroegen. Al bij al weer een geslaagde dag met dank aan alle vrijwilligers die zich
belangloos inzetten voor de leden van de vereniging.
Enkele vrijwilligers hadden ook gedacht aan de innerlijke mens. Dank u wel voor de heel
lekkere wafels
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Noteer : Zondag 14 november : Pannenkoeken (Paula Declercq)

St-Maartensberg Rijmenam – 14u30
Je hebt de Nederlandse poffertjes, de Franse
crèpe, de Duitse Pfannkuchen, de Russische blini
of de Amerikaanse pancake, maar eigenlijk komt
het allemaal op hetzelfde neer, de pannenkoek.
Traditioneel werd er bij ons thuis pannenkoeken
gebakken op 1 november. Mijn vader was dan de
bakker van dienst.

Toen we met de Imkersbond het idee opvatten om
ook een pannenkoekennamiddag te organiseren,
dacht ik meteen aan mijn vader als bakker. Hij
heeft dit vele jaren met veel plezier gedaan. Eerst
met twee pannetjes op een gasstel, en later op een
grote bakplaat die we mochten lenen van Guido
Van Hove die ze eigenhandig had gemaakt.
Sindsdien hebben we vele pannenkoekenbakkers gekend. En sinds enkele jaren is onze
bakker van dienst Peter Pelgrims, die ook weer nu toegezegd heeft om onze
pannenkoeken te bakken. En Dirk zal de bakplaat afhalen bij Marieke, de weduwe van
Guido, en na afloop weer terugbrengen.
Verder zijn we nog op zoek naar helpende handen om drank en pannenkoeken rond te
dragen en om af te wassen. Graag dus een seintje aan
secretaris@imkersbond-bonheiden.be
Het bestuur hoopt natuurlijk op een talrijke opkomst, zodat we weer een gezellige
namiddag kunnen beleven.
Noteer : Donderdag 25 november :

Voordracht “de Digitale bijenkast”
Krankhoeve Bonheiden - 20u
(Willem Magerman)

Digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij.
Denk maar aan onze telefoon waarmee we onze bankzaken regelen, wat en/of waar we
gaan eten, de uurregelingen van de trein kunnen bekijken, wat voor weer het zal zijn…
en noem maar op.
Dit fenomeen heeft nu ook zijn intrede gedaan in de bijenwereld.
Er zijn reeds een aantal imkers die werken met een digitale bijenkast die de mogelijkheid
biedt om op een digitale manier een aantal zaken, zoals onder andere gewicht, geluid en
temperatuur, van op afstand te meten. De moderne imker hoeft niet meer uit zijn zetel te
komen om al deze zaken te weten te komen, maar kijkt gewoon op zijn smartphone.
Het zal natuurlijk nooit de
kastinspecties ter plaatse kunnen
vervangen, maar wat is dan de
meerwaarde ervan?
Wil je hier meer over te weten komen,
kom dan op 25 november naar de
Krankhoeve om te luisteren hoe
Willem Magerman dit aanpakt.
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Bestrijding van de Varroamijt met roofmijten (Bart De Keyser)
Het is een open deur intrappen als we zeggen dat de Varroamijt zich in al onze volken heeft
genesteld en dat ‘iets’ moet gedaan worden om de ondergang van de bijen te vermijden. En hoe
je dat woordje ‘iets’ dient in te vullen, daar hebben we allemaal wel een eigen mening over.
De aanpak die ik hier even in het daglicht wil stellen is het gebruik van de roofmijten
‘Strateolaelaps scimitus’. Op 6 oktober 2020 kwam Geert Steelant er ons al veel over vertellen
en plantte hij een zaadje in mijn hoofd om het zelf ook te proberen.
Vermits ik niet het idee had om over te gaan naar de Warré methode, zocht ik naar een aanpak
om mijn bestaande simplex-kasten over te brengen naar dit systeem.
Voor zij die deze exposé dienden te missen, kunnen we in het kort stellen dat de methode eruit
bestaat dat je roofmijten inbrengt in je bijenvolk. Die roofmijten voedden zich met de
Varroamijt, terwijl de bijen er geen hinder van ondervinden. Het probleem is dat als deze
roofmijten niet genoeg eten meer vinden, ze kannibalistisch gedrag vertonen, waardoor er na
een tijdje ook geen roofmijten meer over zijn. De methode van Geert Steelant bestaat eruit een
milieu te creëren in de bijenkast waarbij er steeds genoeg voeding aanwezig is en de roofmijten
zich zo goed voelen dat ze zich erin voorplanten. Dit doet hij door een compostlaag onderaan
de kast aan te brengen. De roofmijt kan in deze compostlaag ook ander voedsel vinden (aaltjes
etc.). Als de compostlaag contact kan maken met de ondergrond kunnen de roofmijten ook
steeds de juiste vochtigheidsgraad opzoeken. Ze gedijen blijkbaar het best bij een
vochtigheidsgraad van 30% en die is niet steeds aanwezig in de bovenste laag van de compost.
Kan geen contact met de ondergrond gemaakt worden, dan dient er wel een systeem te zijn om
die compost vochtig genoeg te houden (bedruppeling bijvoorbeeld).
Om je bestaande kasten over te zetten naar een kast met compost,
dien je als eerste werkje een compostbak te maken waar je kast kan
opstaan. Deze maak je dus best stevig genoeg. Welk materiaal je
gebruikt, maakt niets uit. Hoe beter je bak geïsoleerd is, hoe beter de
roofmijten de koude in de winter zullen kunnen doorstaan. Mijn
eerste versie bestond uit een dubbele laag planken (in totaal 3.6 cm
dik) die ik tegen een kader van balkjes van 4.4 cm timmerde. Ik
maakte de bak een 20-tal cm langer dan de bijenkast zodat er naast
de bijenkast een laag compost is die de natuurlijke regenval kan
absorberen (en zodoende de vochtigheidsgraad mee in stand houdt).
Voor de hoogte nam ik een 40cm omdat ik vond dat er genoeg
compost moest zijn. Dat was niet het beste idee, want als de
bijenkast nu 3 hoogsels telt, moet ik teveel in de hoogte werken
(foto hiernaast). Lager is dus beter J.

kast op compostbak. De bodem
is hier ook gemaakt van een
halfhoogsel met een
aanvliegplankje onder de
invlieggaten en ook ééntje boven
die gaten. Dat zou een betere
bescherming moeten geven tegen
de Aziatische hoornaar.

Op deze compostbak dien je dan een
bodem te plaatsen. De roofmijten blijken
zich het best te verplaatsen als ze geen
hindernissen tegenkomen (hoe zou je zelf
zijn J). Als je nu een ‘gewone’ bodem
gebruikt, dan zit je onder het rooster met meerdere gleuven (waar
vaak een plank wordt ingeschoven ter controle van de natuurlijke
mijtenval). Dat vinden die roofmijten dus niet tof. Vandaar dat we
een nieuwe bodem zelf in elkaar knutselden.
bodem gemaakt van 4,4 cm
balkjes
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In het begin gebruikte ik het overschot van mijn balkjes van 4.4 cm. Ik
zorgde ervoor dat de binnenmaat van de bodem perfect aansloot aan
de onderkant van het eerste hoogsel (foto 1).
In mijn tweede (luiere) versie gebruikte ik een halfhoogsel (foto 2).
Bevestig in elk geval een varroarooster onderaan je bodem zodat er
geen ongedierte (lees muizen) van in je compost in je kast kan
kruipen. Als je de bodem op je compostlaag plaatst, breng dan ook
boven het rooster een laagje compost aan. De ingang tot de kast kan je
maken door een paar gaten van 18mm te boren in je bodem. Als je
bang bent dat de muizen langs deze gaten naar binnen gaan komen,
breng dan een plankje aan op een cm achter deze gaten (aan de
binnenkant). De muizen kunnen dan de bocht niet maken om binnen te
geraken. Je kan ook een paar gleuven frezen als ingang. Die maak je
dan best 8mm hoog. Zorg er natuurlijk wel voor dat je ingang boven
de compost zit J. De bedoeling is dat de bijen je kast binnenkomen
op het laagje compost (dat mag dus zo hoog komen als de ingang) en
dat er daar ook al roofmijten op de bijen kunnen kruipen.

bodem gemaakt van
halfhoogsel met
verluchtingsgaten. Je kan zien
hoe hoog de compost komt
t.o.v. de invlieggaten.

En dat is het zowat. Vermits de compost na een tijdje wel gaat werken (lees inzakken), dien je
die af en toe eens te controleren (bijvullen indien nodig). Ik heb me zo’n digitale microscoop
van 20 euro gekocht zodat ik ook af en toe eens een beetje compost kan wegnemen om te zien
of er nog roofmijten inzitten.
De roofmijten zelf vind je op het internet. Ze worden per post opgestuurd en in je brievenbus
gedropt. Ze zitten in een plastiek zakje (beschermd in een kartonnen doosje) met wat compost
erbij. Eens aangekomen dien je ze best zo snel mogelijk in je compost over te zetten.
Tot op heden heb ik twee moeilijkheden ondervonden bij het werken met de roofmijten. Een
eerste is de controle van de natuurlijke varroaval. Je hebt geen gleuven meer in je bodem om
die natuurlijke val te meten en als je een blad legt op je compost, dan verhinder je de weg van
de roofmijten. Je bent dan eerder toegewezen op de poedersuikermethode, en daar ben ik niet
direct fan van.
Een tweede minpuntje is de verluchting in de kast. Als je een ‘gewone’ bodem gebruikt, kan je
de kast verluchten door geen plank in de gleuven te schuiven. Je hebt dan praktisch het ganse
oppervlak van de bodem dat gebruikt wordt als verluchtingsopening. Bij de roofmijten
methode kan je wel verluchtingsgaten boren in je zijkanten van je bodem, maar dat blijkt toch
minder efficiënt. Als zichtbaar verschil zie ik wat meer schimmelvorming op de buitenste
ramen van de kast en merk ik ook dat het broednest meer naar onderen van de kast blijft.
Waarom dit artikel?
Bij IBB hebben we besloten de methode van Geert Steelant toe te gaan passen op één of twee
kasten. De bedoeling is om meer ervaring op te doen met deze manier van werken en om te
zien welke resultaten hiermee geboekt kunnen worden.
Met de hoofden samen te steken, vinden we misschien ook wel een oplossing voor een betere
controle van de varroamijtenval.
Er is ook al het idee geopperd om over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van roofmijten
(dit om de prijs te drukken, want die beestjes zijn nogal prijzig als je ze in de kleinste
hoeveelheid bestelt).
Je zal het volgend bijenseizoen dus zeker nog wel wat meer horen over deze mijten. Moest je
met het idee zitten om hier zelf aan te beginnen, kom dan zeker langs op onze opendeurdagen
of kom mee inschuiven in de vrijwilligerswerking. Je kan ook altijd je interesse aangeven in
een groepsaankoop van de mijten. Op die manier kunnen we in kaart brengen dat de eventuele
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interesse groot genoeg is en kan gecoördineerd worden wanneer deze aankoop het best
plaatsvindt.
Mijn laatste exploot is een long hive kast (zodat ik niet teveel gewicht meer moet heffen) met
geïntegreerde compostbak. Hier moet ik nog iets uitdokteren om de vochtigheidsgraad op peil
te houden. Deze heeft horizontale invlieggleuven. De compost bevindt zich onder die gleuven.
Vóór de long hive zie je nog de compostbak die ik gemaakt had voor de vier afleggers die nu in
de long hive zitten. Het probleem was daar het gezamenlijk gewicht van de vier kasten. De
verticale stokjes dienden als verstevigingen om de krachten die het gewicht van de kasten op
de compostbak uitoefenden op te vangen. Vandaag heb ik aardbeien in deze bak geplant J.
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Contactgegevens

Voorzitter

Secretaris

015 51 57 89

0486 53 86 84

Penningmeester

Uitlenen materiaal

Louis De Neef

Dirk De Croes

Penningmeester@imkersbond-bonheiden.be

Ontlenen via de website :

Steven Vandoorne

Paula Declercq

Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be

Secretaris@imkersbond-bonheiden.be

0498 90 60 27

0495 28 34 86

https://www.imkersbond-bonheiden.be
Ledenblad

Eric Deprins
0473 63 44 35

Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be

Ontmoetingsruimten

Zoem-in & Krankhoeve

Sint-Maartensberg

Grote Doelstraat 1

Sint-Maartensberg 1

2820 Bonheiden

2820 Rijmenam
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