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1

Agenda

1.1 Vergadering vrijdag 14/10/2016 om 19u30 : “Overzicht van het jaar 2016”
door Stevens Jan, Mannaerts Julien & Geets Jean.

Zelfs voor ervaren imkers was het voorbije seizoen heel uitzonderlijk. Een
moeilijke start in het voorjaar. Daarna een koud en nat voorjaar. De maanden mei
en juni waren echt niet denderend. We vergelijken jaar 2016 met het jaar 2015,
en ja dit jaar was het moeilijker met de zwermproblemen, we slingerden minder
honing en nog zoveel meer … We gaan alle problemen op een rijtje zetten en onze
visie / oplossing geven. Natuurlijk is het de bedoeling dat ook jullie jullie eigen
problemen en vragen op tafel leggen. Dus het voorbije seizoen als leidraad brengt
ons sowieso bij verschillende aspecten van onze hobby. Heb je al vragen, noteer
ze en op de vergadering geven we de oplossing.
Als extraatje hebben we een Belgische honingjager uitgenodigd, die in Nepal zijn
potje honing is gaan vullen. Tijdens de laatste statutaire vergadering vertoonden
we de film over honingjagers in Nepal; wel onze imker heeft zo’n tocht
meegemaakt en brengt zijn verhaal.
1.2 Vergadering vrijdag 11/11/2016 om 19u30 : “Bijenmateriaal” door
Vandervloet Gaston

Gaston is reeds verschillende keren onze gastspreker geweest en ook nu zal hij ons
het onderwerp op een boeiende manier brengen. We weten dat hij veel proeven
opzet, met wisselend succes. Maar ook door fouten te maken kan je veel bijleren.
Gaston vertelt zowel over zijn successen als over zijn tegenslagen. Hij knutselt
ook veel, zaken om makkelijker met de bijen te werken. Het wordt zeker geen
opsomming van alle mogelijke bijenspullen. Neen, aan alles hangt nog een verhaal
vast. Het waarom is steeds de kern van zijn betoog. De wintermaanden komen er
aan, dus tijd om het hamerke, het beitelke en het zaagkse aan te schaffen. Na de
vergadering gaan we meteen naar de “doe-het-zelf” magazijn van Bart & Hugo,
en starten met knutselen.
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1.3 Vergadering zondagmorgen 4/12/2016 om 9u30 : “Hygiëne op onze
bijenstand” door Van Hove Eugeen

Naar jaarlijkse traditie brengt Sinterklaas een lekker snoepje voor de
imkers! Nadien geven we woord aan onze gastspreker.
Van Hove Eugeen is een veearts, en tevens imker in Tessenderlo. Hygiene is een
belangrijk aspect zowel in ons leven als in de dierenwereld. Over dit item zal
Eugeen ons op zondagmorgen in ons vertrouwde vergaderlokaal vertellen. Wat
zijn de problemen en gevaren en waarvoor moeten wij imkers oppassen. In onze
club organiseren we reeds een aantal activiteiten om onze ramen te kuisen en te
desinfecteren. We maken zelf onze waswafels. Doen we het correct of kan het
beter? Eugeen, als specialist, zal het ons vertellen.
2 MEDEDELINGEN
2.1 Imkerscongres 2016

Vooreerst wil ik al onze helpers van de club hartelijk bedanken voor hun
medewerking. We hebben als club ons steentje bijgedragen tot het succes van het
congres. Alles is vlot verlopen, en we hebben 2 zeer interessante lezingen gehad
en een leuk imkersdorp met allerhande standjes. Een verslag zal wellicht in het
KONVIB-maandblad verschijnen.
De deelnemers hebben natuurlijk de
voordrachten tot in detail kunnen volgen.
Dat het boeiende onderwerpen waren,
kon je afleiden uit de vele vragen /
reacties.
Een actie van Greenpeace bij de ingang
van de aula trok natuurlijk de aandacht
van de geschreven pers. Zij voerden
actie tegen Bayer en tegen de sponsoring
door Bayer. Er was reeds een hele
polemiek over Bayer sinds bekend werd
dat de firma het Vlaams-Brabantse
congres wilde sponseren. De grootste sponsors zijn echter “Stad Leuven” en
“Katholieke universiteit Leuven”. De deelnemer aan het congres zal gemerkt
hebben dat het congres daarnaast nog door diverse andere sponsors werd gesteund.
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Zonder al die sponsors is zo’n congres financieel moeilijk te realiseren. Zoniet
zouden we de deelnameprijs fors moeten optrekken.
Een ander aspect is dat we de discussie voor bijdehands imkeren wilden
opentrekken. Alle aspecten mochten aan bod komen, waaronder zowel de
scheikundige bestrijding van de varroa als de biotechnische methoden.
2.2 Wasproblemen in de bijenkasten

Dit jaar doken er abnormale zaken op in de
bijenkasten. Imkers hebben was aangekocht in de
handel. Eenmaal in de kast bouwden bijen de
raten zeer slecht op ( ze knaagden zelf stukken
waswafel weg ). Nadien belegde de moer de
ramen. Het broed was zeer onregelmatig, en zeer
veel eitjes verdwenen.
Ik heb reeds verschillende mails van officiële
instanties ontvangen, en ook doorgestuurd via
1: Beeld van het hagelschotbroed (bron
mail naar de leden.
Nederlandse Bijenhoudersvereniging)
Voor de leden die geen PC en email hebben is
hier een kleine samenvatting van de huidige situatie.
2.2.1 Advies van FAVV (samenvatting)

Gebruik van aangekochte wasraten en verkoop van honing en het plaatsen van
nieuwe waswafels, vraagt de FOD Volksgezondheid aan de Belgische imkers om
eventuele overschotten of voorraden van waswafels die werden aangekocht,
voorlopig niet te gebruiken in afwachting van verdere onderzoeksresultaten.
Het betreft waswafels (zowel gegoten als gewalst) met lotnummers vanaf 212225
tot 213110 die werden aangekocht in de periode van februari 2015 tot september
2016.
Er wordt aan de imkers gevraagd om deze waswafels voorlopig bij te houden, ook
slechte waswafels die uit de kasten werden verwijderd, en ze dus (nog) niet te
(laten) hersmelten voor hergebruik.
De producent van deze waswafels werd eveneens gevraagd om de verkoop en
verdere distributie ervan te stoppen in afwachting van de resultaten van verder
onderzoek.
Volgens deze eerste evaluatie zou er geen risico bestaan voor de consument.
Het FAVV wacht echter op de resultaten van bijkomende laboratoriumanalyses
om deze evaluatie te bevestigen.
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Betreffende de honing herinnert het FAVV eraan dat de imkers verantwoordelijk
blijven voor de veiligheid en de kwaliteit van het product dat ze op de markt
brengen.
2.2.2 Advies van de
(samenvatting)

Federale

overheidsdienst

Volksgezondheid

Eind juli heeft de FOD Volksgezondheid via de controlediensten van het FAVV
drie meldingen ontvangen van imkers m.b.t. hagelschotverschijnselen en afsterven
van bijenbroed na de plaatsing van nieuwe wasraten.
In augustus heeft de FOD vervolgens nog een tiental klachten ontvangen van
andere imkers.
Eind juli werd een onderzoek opgestart.
Het is belangrijk te noteren dat de FOD Volksgezondheid enkel bevoegd is voor
de controle op het technisch gebruik van dierlijke bijproducten. Bijenwasraten
voor de bijenteelt vallen in het kader van de wetgeving op de dierlijke bijproducten
onder deze technische toepassingen (EU-verordening 1069/2009). De controle
met betrekking tot eventuele dierziekten en het gebruik van bijenproducten in de
voedselketen (bijenvoeding, honing) is een bevoegdheid van het
Voedselagentschap (FAVV).
Onderzoek
Een eerste onderzoek was gericht op mogelijke verontreinigingen. De tot nu toe
gekende resultaten tonen geen probleem aan .
De resultaten waren in de lijn van de verwachtingen en voldeden aan de normen
die bestaan voor de diervoeding (die als veilig mogen beschouwd worden).
Een andere piste die wordt onderzocht is het gebruik van een zeepoplossing bij de
productie van de wasraten om het kleven ervan aan de matrijzen te voorkomen.
Reeds bij vrij lage concentraties blijkt die zeep een bacteriedodende werking te
hebben. Uit een wetenschappelijke publicatie (bij kakkerlakken) blijkt dat
gelijkaardige zepen ook een insecticide werking kunnen hebben. Deze piste wordt
momenteel nog verder onderzocht.
Een ander aspect in het onderzoek is de zuiverheid van de bijenwas. In een aantal
monsters bleken de zuur- en esterwaarden af te wijken van deze van zuivere
bijenwas. Twee monsters bijenwas van Chinese oorsprong blijken meer
stearinezuur te bevatten (10 à 12 %) dan normaal (± 1 %). De volledige
vetzuursamenstelling wordt verder onderzocht. Afhankelijk van de toegevoegde
vetten of vetzuren kan het smelttraject van de bijenwas wijzigen. Het te zacht
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worden van de was reeds bij te lage temperaturen heeft vermoedelijk ook een
invloed op de ontwikkeling van het broed.
Wat betreft paraffine waren de analyseresultaten in de lijn van de verwachtingen.
Er zijn momenteel ook bilaterale contacten met de buurlanden omdat ook daar
onderzoeken lopende zijn naar de zuiverheid van bijenwas.
Momenteel zijn er in de wetgeving geen specifieke criteria voor bijenwas
vastgesteld naar zuiverheid toe (bijvoorbeeld maximum paraffine- of
stearinegehalte). Er is wel een algemeen principe dat stelt dat de producten veilig
moeten zijn en geen negatieve impact mogen hebben op de gezondheid van mens
en dier. Het is de verantwoordelijkheid van diegene die de producten verhandelt
om te waarborgen dat zij geen negatieve impact hebben, ook zonder dat daarvoor
specifieke parameters vastliggen.
Op de vraag of er op basis van de vaststellingen of hypotheses een risico is voor
de honing, antwoorden de vertegenwoordigers van het FAVV dat eenmaal
geweten is welke stoffen in de bijenwas aanwezig zijn, het
FAVV de overdracht van deze stoffen in de honing kan onderzoeken en een
risicoanalyse zal uitvoeren. Maar zolang we niet precies weten welke stoffen dat
zijn, is dat moeilijk.
De FOD Volksgezondheid herhaalt de vraag aan de imkers om zowel de gebruikte
probleemraten als de nog ongebruikte van hetzelfde lot bij te houden en ter
beschikking te houden voor eventuele bijkomende analyses.

3 Onze sponsors
We hebben het genoegen om twee nieuwe sponsors aan te kondigen: de Kiagarage Gilcon, te Leuven/Haasrode en het Horta tuincentrum te Winksele.
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Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele

Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat)
3000 Leuven
016/22.84.54
Info.nectar@skynet.be
(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond punt:
1ste straat rechts)
In samenwerking met

BIJENHOF bvba

Openingsuren:


Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot
17u



Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u
en op afspraak
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