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Woordje van het bestuur (Steven Vandoorne) 
 

Beste collega’s imkers 
 
Vooreerst een voorspoedig en succesvol nieuw bijenjaar 2022. 
 
Zoals het nu reeds een aantal jaren de gewoonte is, hebben we bij het begin van het nieuwe jaar 
een algemene vergadering van onze vzw. De leden van de algemene vergadering “controleren” 
of het bestuur zich gehouden heeft aan de gedane beloften en voorstellen. Tevens kan je ook 
inzicht krijgen in hoe onze vereniging er financieel voorstaat en wat er gepland is voor het 
volgend werkjaar.  
Het was om verschillende redenen geen gemakkelijk werkjaar. Vooreerst kregen we maar niet 
genoeg van de covid pandemie waardoor we niet het nodige hebben kunnen doen voor de leden. 
Verschillende voordrachten en opendeurdagen konden of mochten niet doorgaan.   
 
De vergaderingen van de vrijwilligers konden enkel in beperkte groep gebeuren. Ook de scholen 
lieten het logischerwijs afweten. 
Het creatieve brein van de bestuursleden heeft er toch voor gezorgd dat er enkele activiteiten, op 
een coronaveilige manier, konden doorgaan nml. logen en waswafelen. 
De BBQ en enkele voordrachten hebben we ook kunnen realiseren weliswaar op een andere 
locatie. In november was er de traditionele pannenkoekennamiddag omdat er eventjes een 
coronalichtpunt was. Dank u wel aan allen die meegeholpen hebben om deze activiteiten te laten 
doorgaan. 
Ook was het bijenjaar voor de meeste leden niet succesvol te noemen. Ook bij de bond was de 
honingopbrengst pover. Dit alles maakt dat de voorziene financiële middelen niet waren wat we 
vooropgesteld hadden. Maar plots kwam er dan toch een mogelijkheid via Honeybee Valley om 
een aantal zaken te kunnen realiseren. Paula heeft zeer snel een dossier samengesteld en 
binnengebracht. In de zoem-uit van september vond je daar meer info over. Natuurlijk zal er op 
de algemene vergadering dieper op ingegaan worden. Want dit verhaal is nog niet af. 
 
Op dit ogenblik is de algemene vergadering gepland op 10 februari 2022 in de Krankhoeve 
Bonheiden om 20 uur. Ik zeg gepland want je weet maar nooit. Mocht het veranderen, wordt 
iedereen via mail hiervan op de hoogte gebracht. Volgens de statuten van onze vzw mag 
iedereen die aangesloten is bij onze bond deelnemen maar hebben enkel de leden van de 
algemene vergadering stemrecht. Om dit stemrecht te krijgen, is het voldoende om je kenbaar te 
maken bij het secretariaat met de vermelding dat je lid wil worden van de algemene vergadering 
Imkersbond Bonheiden vzw. Veertien dagen voor de vergadering zullen de stemgerechtigden 
een verwittiging krijgen met agenda. Indien je niet aanwezig kan zijn op de vergadering kan je 
altijd aan een ander lid een volmacht geven. 
 
Op dit ogenblik zijn we met 5 effectieve leden in het bestuur. (Paula, Louis, Dirk, Eric, Steven). 
Mocht je interesse hebben om ons te komen versterken, volstaat een mailtje aan de voorzitter als 
kandidatuurstelling.  
 
Nuttige mailadressen:  Secretaris@imkersbond-bonheiden.be 
    Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be 
 
 
Niet vergeten te noteren 10 februari 2022 om 20 uur in de Krankhoeve. 
 
Steven. 
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Agenda (Paula Declercq) 
 

Zondag   23.01.22 :  Winterwandeling – zie verder in dit nummer 
Donderdag  10.02.22 20 u:  Algemene Vergadering Krankhoeve 
Zondag   20.03.22 14 u:  Praktijkdag - Zoem-In - Eerste nazicht na de winter 
Zaterdag  23.04.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem-In - Plaatsen van een  

honingzolder en moeren tussen twee roosters. 
Zondag   22.05.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem-In - Het maken van een  

broedaflegger  
Zondag   22.05.22:  Er kan de ganse dag overgelarfd worden 
Zaterdag  04.06.22:  Slingeren lentehoning - Zoem-In 
Zaterdag  25.06.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem – In - Moer in arrest plaatsen,  

varroabehandeling en hoe inwinteren. 
Zaterdag  10.09.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem-In - Laatste nazicht en  

eventuele problemen oplossen. 
 

Deze datum is 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 
 
 
 
Groepsaankoop zaadmengsels (Paula Declercq) 

 
Net zoals vorige jaren kun je via de imkersbond zaad bestellen bij RLR - Regionaal 
Landschap Rivierenland – dit kan niet individueel. 
 
Tübingermengsel - zaaidichtheid 10 kg/ha   

Bestaat uit bladrammenas, boekweit, gele mosterd, facelia, koriander, 
goudsbloem, groot kaasjeskruid, dille, korenbloem, bernagie en juffertje-in-’t-groen. 
- Zak van1 kg. : 6,25 € 
- Zak van 5 kg : 29,75 €.  

Landbouwmengsel - zaaidichtheid 10 à 15 kg/ha  
Bestaat uit bernagie, bladrammenas, radijs, mergkool, boerenkool, 
raapzaad, boekweit, dille, facelia, gele mosterd, Japanse haver, vlas en zonnebloem. 
- Zak van 5 kg : 23,25 € 
- Zak van 10 kg : 44,50 € 

Akkervogelmengsel - zaaidichtheid 50 kg/ha  
Bestaat uit bernagie, boekweit, haver, vlas, huttentut, zomertarwe, gerst, zonnebloem. 
- Zak van 5 kg : 16,50 € 
- Zak van 10 kg : 31,00 € 

 
Bestellen via een mailtje naar paula.d@telenet.be en het juiste bedrag betalen  voor 18 
februari  op onze rekening  BE66 9730 7564 1543  met vermelding van het mengsel en 
aantal kilo. 
Bestel je 2 of 3 verschillende zaadmengsels doe dan ook meerdere stortingen, dan is 
missen uitgesloten. 
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Winterwandeling – Zondag 23.01.2022 (Paula Declercq) 
 

Onze eerste winteruitstap dateert van januari 1999 maar was geen echte winterwandeling.  We 
bezochten toen het Bijenteeltmuseum, gevestigd in het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Onze eerste echte winterwandeling had het jaar daarna plaats, in januari 2000 dus. 
We hebben zowat alle wandelpaden (of toch bijna) van Bonheiden en Rijmenam afgewandeld, 
behalve enkele uitzonderingen, en daarom vonden we het tijd om andere oorden op te zoeken. 
We schotelen jullie dit jaar een wandeling voor van ongeveer 7 km. over “teerpad” en 
“grondpad”, breed en smal… soms hééél smal, droog en nat, op en neer.  Onderweg passeren 
we een “château”,  bezoeken we de Knautiabij en genieten we van de natuur. 
Omwille van Corona is er beslist om de rode rugzak dit jaar thuis te laten.  Spijtig maar “safety 

first”. 
We komen bijeen op de parking van bistro 
Midzeelhoeve 
https://www.tgrom.be/bistromidzeelhoeve  - 
Midzelen 27 Sint-Katelijne-Waver 
(routebeschrijving zie website) om 13u15 en 
starten met onze wandeling om 13u30.  Er 
wordt aangeraden om stevige en waterdichte 
schoenen aan te doen. Rubberlaarzen zijn niet 
nodig. 
 

We eindigen uiteraard terug op de parking aan het Groentemuseum ’t Grom waarna we nog 
gezellig wat kunnen napraten in de bistro bij een lekker drankje of hapje. 
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Meer nesten van de Aziatische hoornaar ondanks koude lente en natte zomer 
(Hans De Blauwe) 
 
25 NOVEMBER 2021 
 

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die 
sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Ze kwam 
Europa binnen via aardewerk in Frankrijk in 2004 en 
heeft zich sindsdien gevestigd in West- en Centraal 
Europa. De soort heeft het gemunt op honingbijen en 
wilde bestuivers. Dankzij het Vespawatch-project (INBO 
& Honeybee valley) wordt de opmars in Vlaanderen 
nauwlettend opgevolgd.  

 

Snelle uitbreiding van de soort in Vlaanderen sinds 2017 

Sinds 2017 heeft de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) zich snel uitgebreid van West-
Vlaanderen tot in Limburg, en stak ze ook de grens over tot in Nederland. Overwinterende 
koninginnen gaan in het voorjaar op de wieken en zoeken nieuwe gebieden (tot 60 km verder) 
om een nieuw nest te bouwen. In totaal werden er in Vlaanderen zo’n 400 nesten gemeld sinds 
2017, waarvan meer dan de helft in 2021. De verdeling van het aantal nesten over de provincies 
illustreert de oostwaartse invasie die is gestart vanuit West-Vlaanderen. Actieve haarden, 
plaatsen met veel waarnemingen van Aziatische hoornaar waar vermoedelijk een nest zit, 
kunnen steeds worden geraadpleegd via deze link. 

 

Aantal gerapporteerde nesten van de Aziatische hoornaar per provincie.  
Bron: Vespa-Watch (INBO), 24/11/2021. 
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Bestrijding van de Aziatische hoornaar in 2021 

Ondanks het frisse voorjaar en de natte zomer zijn er dus nog altijd meer nesten van de 
Aziatische hoornaar dan vorig jaar. Om deze soort in te dijken is een duidelijk beheerplan nodig. 
In 2021 gebeurde de coördinatie van nestopsporing en -verdelging door het VBI (het Vlaams 
Bijeninstituut), in samenwerking met Vespawatchers, brandweerdiensten en plaatselijke 
overheden. Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ondersteunt nestopsporing door 
waarnemingen te verzamelen via Vespa-watch en doet registratie van verdelgingen om evaluatie 
mogelijk te maken. Ook waarnemingen van natuurvrijwilligers via waarnemingen.be zijn nuttig 
voor het beheer. De meeste gevonden nesten worden succesvol verwijderd. Enkel wanneer 
nesten te hoog hangen en daardoor onbereikbaar zijn of wanneer een nest niet langer actief is, 
wordt niet ingegrepen. Bij het verwijderen van een nest van de Aziatische hoornaar worden extra 
veiligheidsmaatregelen genomen. Probeer dus niet zelf een nest van de Aziatische hoornaar te 
verwijderen, maar laat dit over aan professionelen. 

 

Aantal nesten van de Aziatische hoornaar per behandeling per jaar. Bron: Vespa-Watch 
(INBO), 24/11/2021. 

Hoe herken je de verschillende types nesten van de Aziatische hoornaar? 

De Aziatische hoornaar vormt verschillende types nesten gedurende het jaar. In het voorjaar 
maakt de koningin een embryonest aan dat even groot is als een pingpongballetje en meestal 
laag tegen de grond (<4m) te vinden is op een beschutte plaats. Wanneer de eerste werksters 
uitkomen, groeit dit nest verder uit tot de grootte van een volleybal. Halfweg de zomer verhuist 
70 procent van alle nesten naar een hoger gelegen plaats, in de top van een boom (vaak boven de 
20 meter). 30 procent van de nesten verhuist niet en groeit ter plaatse verder uit. Een 
nazomernest is ovaal- of peervormig en bruin van kleur en kan een diameter van 1 meter 
bereiken. Ondanks de grootte van het nest is het niet gemakkelijk op te merken door het dichte 
bladerdek. Merk je een nest maar op nadat de bladeren al van de bomen zijn gevallen en het nest 
niet langer actief is, dan is een melding hiervan op vespawatch.be of waarnemingen.be nog 
steeds heel nuttig. Elke melding van een nest (actief of niet) levert ons belangrijke info over de 
verspreiding van de soort.  
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Voorbeeld van (A) een embryonest, (B) een 
primair nest en (C) een secundair nest van 
de Aziatische hoornaar. Bron: Honeybee 
Valley 

Impact op biodiversiteit en imkerij 

De Aziatische hoornaar is net als de 
Europese hoornaar niet specifiek gevaarlijk 
voor de mens, maar vormt wel een risico 
voor de imkerij en onze biodiversiteit. Zo 
doodt ze hommels, bijen, wespen, vliegen 
en vele andere insecten. Het is een 
opportunist die zich aanpast aan het 

prooiaanbod. In urbaan gebied blijken voornamelijk honingbijen te worden gevangen, terwijl 
daarbuiten, en dan vooral in het bos, relatief meer andere insecten worden weggevangen 
(Villemant et al. 2011). Honingbijen investeren meer in verdediging en verzamelen daardoor 
minder nectar wanneer hun kast in grote aantallen wordt belaagd. Verder is aangetoond dat 
jagende Aziatische hoornaars bestuivers afschrikken, waardoor minder bloemen worden bezocht 
(Rojas-Nossa et al. 2020). De langetermijneffecten hiervan op de biodiversiteit van planten en 
bestuivers moeten nog worden onderzocht. Voor honingbijen en wilde bijen vormt de Aziatische 
hoornaar naast andere ziekten, pesticidengebruik en het verdwijnen van bloeiende planten in ons 
landschap een bijkomende uitdaging. 

Wat kan je zelf doen? 

De Aziatische hoornaar lijkt sterk op onze 
inheemse Europese hoornaar, die erg nuttig is 
en dan ook zeker niet bestreden mag worden. 
Een overzicht van de verschillen tussen beide 
soorten en meer info over de Europese 
hoornaar is te vinden in dit artikel uit 2017.  

Denk je een Aziatische hoornaar gezien te 
hebben of heb je een nest gelokaliseerd? Meld 
dit dan steeds op vespawatch.be of 
waarnemingen.be. Wil je zelf ook actief 
meezoeken naar nesten van de Aziatische 
hoornaar? Neem dan contact op met 
de Vespawatchers. Aan de hand van het 
plaatsen van wiekpotten met lokstof proberen 
zij de Aziatische hoornaar te lokken. De 
wespen vliegen herhaaldelijk van een wiekpot 
naar het nest, wat informatie geeft over de 
vliegrichting en afstand tot het nest. Wanneer 
deze dan op een kaart worden uitgezet kan de 
mogelijke locatie van een nest bepaald 
worden.  

 

Tekst: Jasmijn Hillaert (INBO), Win Vertommen (Natuurpunt 
Studie), Tim Adriaens (INBO) en Karel Schoonvaere. 

Foto's: Jasmijn Hillaert & Honeybee Valley  

Nesten van de Aziatische hoornaar worden 
opgespoord door het plaatsen van wiekpotten 
met lokstof (foto: Jasmijn Hillaert) 
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Website: www.imkersbond-bonheiden.be 

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 

Contactgegevens 

 

Voorzitter  
Steven Vandoorne 
015 51 57 89 
Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be 

 

Secretaris 
Paula Declercq 
0486 53 86 84 
Secretaris@imkersbond-bonheiden.be  

Penningmeester  
Louis De Neef  
0498 90 60 27 
Penningmeester@imkersbond-bonheiden.be  

Uitlenen materiaal 
Dirk De Croes 
0495 28 34 86 
Ontlenen via de website : 
https://www.imkersbond-bonheiden.be 

  
Ledenblad 
Eric Deprins 
0473 63 44 35 
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be 
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2820 Bonheiden 
 

Sint-Maartensberg 
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