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Woordje van het bestuur (Siegfried D’Hondt) 
 
Beste collega's imkers, 
 
Hopelijk gaat het goed met jullie, de familie en vrienden ! 
 
Deze maand zetten we een punt achter het jaar 2020. Over het ,bijna voorbije, jaar valt veel te zeggen. 
Als we er later op terugkijken zullen we er ongetwijfeld gemengde gevoelens over hebben.  Zoals elke 
donkere wolk had dit jaar ook wel haar zilveren randjes. 
 
Voor onze vereniging was het alvast aanpassen. De steeds wijzigende regeltjes over wat mag en niet 
mag hebben dikwijls roet in onze planning gegooid. Gelukkig hebben we de belangrijkste activiteiten 
toch kunnen laten doorgaan. Proficiat en hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten.  
 
Ook de vrijwilligers bestuursleden moesten zich wat aanpassen. De eerste on-line Teams vergadering 
was nog wat wennen. Ondertussen zijn ook zij geoefende cyber-vergaderaars.  
 
Voor volgend jaar heb ik persoonlijk het gevoel dat de eerste helft ook nog moeilijk zal zijn wat 
betreft organisatie van activiteiten, We gaan ons zo veel mogelijk aanpassen, maar lang op voorhand 
zaken plannen zal nog moeilijk zijn. Bedankt voor jullie begrip en geduld.   
 
Verder in onze Zoem-Uit kunnen jullie lezen dat we vanaf 2021 aan de leden de keuze geven bij welke 
koepel zij wensen aan te sluiten. De oprichting van het VBI heeft ook bij KONVIB mensen wakker 
geschud. Beide koepels doen vandaag hun best, maar leggen ook wat andere accenten, Het is nog 
steeds mijn overtuiging dat we in de komende jaren een fusie van beide koepels mogen verwachten, 
met als resultaat 1 Vlaamse koepel voor imkers. Ondertussen mogen jullie naar eer en geweten kiezen 
bij welke koepel aan te sluiten. 
 
 
Tot slot wens ik jullie van harte een vreugdevolle kerst en een gezond en succesvol 2021 !  
Concentreer jullie op de mooie zaken die er aan komen. Kerst vieren binnen het gezin/bubbel kan ook 
super gezellig zijn. Een hartelijk gesprek met de naaste buren (glas in de hand) is niet verboden. Een 
goed gesprek, via telefoon of internet, met mensen die je niet kan uitnodigen maar je wel nauw aan het 
hart liggen doet ook altijd deugd. Kortom, met een beetje inventiviteit en positiviteit komt iedereen er 
zeker door. Ik kijk er alvast naar uit jullie "Live" terug te zien van zodra het terug mogelijk is. 
 
 
Met imkersgroet, 
Jullie voorzitter  



- 3 - 
 

Lid in de kijker : Jan Van De Water 
 
Jan is reeds 16 jaar imker, en in 2004 naar eigen zeggen over de streep getrokken door collega – IBB 
icoon Eric Rosiers op de Plantenmarkt in Grasheide. Hij volgde de beginnerscursus bij IBB en 
evolueerde met behulp van Eric’s mentorschap tot volbloed imker. Naast het bijenhouden op zich, 
gaat hij ook naar drachtgebieden in Wallonië, om zijn bijen de nectar van het koolzaad te laten 
verzamelen. Verder is hij bij IBB een zeer gewaardeerd lid van de vrijwilligersgroep, waarbij hij onder 
meer een aanzienlijk aandeel heeft gehad in de bouw van onze Zoem-In en nog steeds telkens op 
appél verschijnt wanneer de handen uit de mouwen moeten gestoken worden. 
 

Het reizen met de bijen is een onderneming op zich. Het komt er dan 
op aan om niet alleen intensief de bijen te verzorgen zoals de 
“doordeweekse” imker, maar je moet daarenboven met een aantal 
extra dingen rekening houden. In mijn geval was het vinden van een 
drachtgebied niet echt meer aan de orde, omdat collega-imker en 
mentor Eric Rosiers me heeft geïntroduceerd bij een landbouwer die 
koolzaad verbouwt, in de buurt van het Waalse Philippeville. 
Meestal gaan Eric en ik dan ook samen erheen om de bijen weg te 
brengen en terug te halen, en om uiteraard elke 2 weken de kasten te 
controleren op zwermneiging. 
 

Rond begin april, wanneer de bloeiperiode van het 
koolzaad aanvangt, brengt de landbouwer ons hiervan op 
de hoogte. Dan brengen we onze kasten naar het dracht-
gebied. De avond voor vertrek maken we de kasten klaar 
(na valavond, wanneer alle vliegbijen terug “thuis” zijn). 
We vertrekken heel vroeg in de ochtend, zodat bij zons-
opgang de kasten op hun plaats staan en de bijtjes aan 
hun verkenningsvluchten kunnen beginnen. De bloei 
duurt een 5 tot 6 weken, en gedurende die tijd is er een 
enorme instroom van nectar. Tijdens ons 2-wekelijks 
bezoek ter plaatse zullen we in veel gevallen dan ook 
extra honingzolders plaatsen. Nadat de bloeiperiode 
gedaan is, rond half mei, brengen we de bijen terug naar 
huis. Weer gebeurt het klaarmaken van de kasten na 
zonsondergang, gevolgd door een nachtelijke rit die ons ook al heel wat avonturen heeft opgeleverd. Bij 
thuiskomst gaan we vrijwel onmiddellijk over tot de oogst van de voorjaarshoning, zodat de geslingerde 
honing dan ook met zekerheid kan doorgaan als koolzaadhoning. Naast de honingoogst gebruiken 
imkers soms zulk drachtgebied ook om kleine volkjes op korte tijd te laten groeien tot sterke populaties. 
De massa aan stuifmeel die bij het koolzaad wordt binnengebracht versterken de volken in die mate dat 
ze de rest van het jaar met hun voedselvoorziening toekomen. 
 
Een goede verstandhouding met de plaatselijke landbouwer is vanzelfsprekend van groot belang. Alle 
afspraken met de teler gebeuren trouwens “ter goeder trouw”. Naast de communicatie over de toestand 
van het drachtgebied houdt deze ook een oogje in het zeil om vandalisme en zelfs diefstal tegen te gaan. 
Je moet er ook wat vertrouwen in kunnen hebben dat hij gedurende de dracht geen giftige 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, hetgeen nefast zou zijn voor de volken. Het spreekt dus vanzelf dat een 
paar potjes honing na de oogst geen overbodige wederdienst is naar de landbouwer toe. 
 

Jan in zijn zelfgebouwde bijenhal 

De  kasten van Jan en Eric bij het bloeiende koolzaad 
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Bovendien moeten we  - naast de standaard imkersbenodigdheden -  ook kunnen 
beschikken over het juiste materieel om de kasten te vervoeren en te tillen. Niet 
alleen de kasten, maar ook het verzorgingsmateriaal en eventuele 
kastuitbreidingen moeten we op een veilige manier ter plaatse krijgen. 
Tegenwoordig is ook een bestuivingsovereenkomst tussen imker en landbouwer 
vereist, om op legale wijze de bijen te mogen vervoeren. Op zich een formaliteit, 
maar het mag niet vergeten worden. 
 
Dit is in een notendop een kleine greep uit mijn imkersactiviteiten. Dit alles brengt 
met zich mee dat ik ook inspanningen moet doen om mijn bijenvolken op peil te 
houden. Daarom doe ik ook intensief aan koninginnekweek om op de meest 
efficiënte manier hoogwaardige volken te kweken. Maar daarover later meer in 
één van de volgende nummers van Zoem-Uit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoon Michiel heeft zelf een 
heftoestel voor bijenkasten 
ontworpen en gebouwd. 

Jan reist met zijn bijen naar koolzaadgebieden. Er 
wordt ook naar fruitplantages gegaan tijdens de 
bloeiperiode, zoals op deze foto van collega-imker 
Eric Rosiers 
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Lidgeld 2021 (Louis De Neef - Penningmeester) 
 
We hebben vorige maand reeds een oproep gedaan om het lidgeld voor 2021 te regelen. Er is hierin een 
kanttekening te maken : 
 
Er is heel wat commotie ontstaan bij het bericht dat het VBI geen papieren ledenblad meer uitgeeft. 
Het VBI gaat wel filmpjes maken die op het kanaal “”Bee TV “” zullen verschijnen met een inlogcode 
voor de VBI leden. 
De KonVib geeft nog steeds het maandblad op papier uit voor zijn leden. 
Ook de VBI gaat dit maandblad aan zijn leden aanbieden mits een meerprijs van 12 euro bovenop het 
normale lidgeld. 
Er zijn pro’s en contra’s voor beide federaties. 
 
https://vlaamsbijeninstituut.be/    
https://konvib.be/   
 
Het bestuur heeft beslist om ieder van jullie de keuze te laten. 
Er zijn 3 keuzemogelijkheden : 
 
1…    lid bij VBI             lidgeld voor 2021  30 euro 
2…    lid bij KonVib           lidgeld voor 2021  30 euro 
3…    lid bij VBI met opleg voor het maandblad      lidgeld voor 2021  42 euro 
  
Voor onze bijleden en sympathisanten wijzigt er niets, hun lidgeld blijft 10 euro 

Je keuze kan je invullen met de storting van het lidgeld samen met het aantal volken die werden 
ingewinterd. 

 

 
 
 

Indien je betaalt met een rekening die niet op je naam staat, gelieve dan je naam en lidnummer in de 
omschrijving te vermelden. 
 
Deze gegevens zijn belangrijk om de subsidies van Europa eerlijk   te kunnen verdelen.  Het is dus 
belangrijk om ze correct in te vullen. Indien er niets vermeld wordt, zal jullie aantal volken op nul 
worden ingevuld.  
 
Je kan je keuze ook via mail sturen naar penningmeester@imkersbond-bonheiden.be . 
Gelieve een seintje te geven met je keuze voor 21 december 2020 
Bij geen bericht zal je worden ingeschreven bij het VBI  
Leden die reeds hun lidgeld betaalden zullen voor keuze 3 dus 12 euro moeten bijstorten. 
 
 
  

Storting van het lidgeld op rekening BE66 9730 7564 1543  -  BIC ARSPBE22 

Opmerking : LG2021   keuze x    Volken x 
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Invasie van Aziatische hoornaar niet te stoppen (Jens Vancaeneghem via Steven Vandoorne) 

Hij ziet eruit als een overmaatse wesp en heeft het gemunt op honingbijen en ander vliegend grut. De 
Aziatische hoornaar is in opmars in ons land. Een invasie die niet meer te stoppen is. “Vlaanderen zal 
op een bepaald moment vol zitten. We moeten leren samenleven met het insect.” 
 

De ‘monsterwesp’. De Aziatische hoornaar heeft zijn bijnaam 
niet gestolen. Hij is dubbel zo groot als de gewone wesp en rooft 
op andere insecten dat het een lieve lust is. Vooral honingbijen 
zijn het slachtoffer. Een nest kan makkelijk een kolonie 
honingbijen leegroven. Met grote gevolgen voor de imkers in 
onze land en de bestuiving in de fruitteelt. Ook de biodiversiteit 
leidt onder de hoornaars omdat ze grote aantallen vliegen, wilde 
bijen, kevers en andere insecten opvreten. Voor de mens zijn ze 
op zich niet gevaarlijker dan de gewone wesp, maar ze reageren 
wel agressiever wanneer we hun nest verstoren. 

 
Genoeg redenen dus om het beestje te bestrijden. Maar dat loopt niet zoals het moet. “Het blijkt 
onmogelijk om het dier volledig uit te roeien. We moeten er mee leren samenleven terwijl we de 
populatie verminderen daar waar ze de meeste schade aanrichten”, zegt Waals minister van Leefmilieu 
Céline Tellier (Ecolo) aan de RTBF. 
 
120 nesten 
 
Dat zeggen ook Vlaamse experts. “Met de huidige technologieën kunnen we de bestrijding niet op een 
kostenefficiënte manier doen”, zegt Tim Adriaens. “Toen de hoornaar eerst opdook in West-Vlaanderen 
was het de bedoeling om de populatie daar in te dammen, maar dat is niet gelukt. Ondertussen heeft het 
insect zich verspreid tot in het oosten van het land. In 2017 stonden er een tiental nesten op onze radar. 
In 2020 zijn dat er al 120. En dat gaat nog fors toenemen. Op een bepaald moment zal Vlaanderen vol 
zitten.” 
 
Het enige wat we nu kunnen doen is de belangrijkste brandhaarden aanpakken. “Door in te grijpen op 
die plaatsen waar hun impact het grootst is”, zegt Adriaens. “In 2021 zouden er extra budgetten bijkomen 
hopelijk kunnen we ze dan wel efficiënt bestrijden, met de brandweer, gemotiveerde vrijwilligers, 
imkers en private bestrijdingsfirma’s.” 
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Het bestuur van Imkersbond Bonheiden wenst 
jullie en jullie naasten prettige feestdagen en 

een vreugdevol 2021 
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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw 
Website: www.imkersbond-bonheiden.be 

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 

Contactgegevens 

 

Voorzitter  
Siegfried D’hont 
0486 50 94 61 
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 

 
Voorzitter Vrijwilligerswerking   
Steven Vandoorne 
015 51 57 89 

stvandoorne@gmail.com 
 

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

 

 

 

 

 

Ontmoetingsruimten 

Zoem-in & Krankhoeve 
Grote Doelstraat 1 
2820 Bonheiden 
 

Sint-Maartensberg 
Sint-Maartensberg 1 
2820 Rijmenam 

 


