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Woordje van de voorzitter (Steven Vandoorne) 
 

Gegroet iedereen. 
 
Zeventien augustus was het weer zover …… onze 
jaarlijkse BBQ. Om half twee verzamelde talrijke 
collega’s imkers voor een korte wandeling door de 
Rijmenamse natuur. De uitleg van de gids (Steven) 
deed bij een aantal toch de wenkbrauwen fronsen ivm 
de op til zijnde veranderingen in het natuurlandschap. 
Vergezeld door de zon waren de wandelaars tevreden 
van de korte (6 km) wandeling.  De niet-wandelaars 
waren al aan het nippen van het drankje aangeboden 
door de bond en daar sloten wij ons volmondig bij 
aan. De vuren werden aangestoken en om 17 uur 
begonnen de eerste hongerigen aan het coronaveilige parkoers. Eerst groenten en dan een mooi 
gebakken en overheerlijk stukje vlees. Met dank aan onze twee bakkers, Dirk en Eric, ze 
hebben zich in het “zweet” gewerkt om alles perfect te kunnen afleveren. Iedereen ging met 
een voldaan gevoel naar huis. En zoals gezegd wordt, de afwezigen hadden weeral ongelijk. 
Mijn dank gaat dan ook naar alle vrijwilligers die de BBQ hebben doen slagen.  
Volgende afspraak is het logen en waswafelen op 2 oktober, de voordracht op donderdag 21 
oktober en de pannenkoeken op zondag 14 november. Voor meer info zie onze website. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA (Paula Declercq) 

 
Zaterdag 02.10.21  – Logen en Waswafelen – Zoem-In 
Donderdag 21.10.21  – Voordracht door Willem Magerman – “De Digitale Bijenkast”   

   Krankhoeve Bonheiden - 20 u   
Zondag 14.11.21  – Pannenkoeken – 14u30 - St-Maartensberg Rijmenam 
 
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 

 



- 3 - 
 

Ondersteuning lokale werking door Honeybee Valley (Paula Declercq) 
 

Op 30.04.2021 kregen wij een bericht van Honeybee Valley dat het Vlaams 
Bijenteeltprogramma een financiële steun voorziet aan verenigingen en educatieve 
bijenstanden. Gezien het kleine budget diende men een bepaalde procedure te volgen en 
een gedetailleerd dossier in te leveren voor 7 juni.  
Praktisch gezien konden we een ondersteuning aanvragen voor infrastructurele zaken 
(tussenkomst beperkt tot 50 %) en een tegemoetkoming bij aankoop van materiaal 
(tussenkomst beperkt tot 90 %). 
 
Het bestuur heeft in een korte tijdspanne enorme inspanningen geleverd om een dossier 
samen te stellen, waarbij we een aanvraag hebben ingediend voor een bedrag van 8.935,00 
€, als volgt gedetailleerd: 
 
- kleine inox wassmelter       354,00 € 
- 4 nieuwe bijenkasten       520,00 € 
- koelkast voor opslag van geslingerde honing    609,00 € 
- nieuwe dakbedekking bijenhal/leslokaal  7.461,00 € 
 
Met plezier kunnen we u melden dat we bij de gelukkigen zijn die een tegemoetkoming 
krijgen. 
De ijskast werd niet weerhouden, maar de andere items wel. 
Ondertussen hebben we een tussenkomst ontvangen voor de kleine inox wassmelter en 
vier nieuwe bijenkasten. 
De nieuwe dakbedekking werd ook weerhouden, maar de werken zullen pas in oktober 
aangevat worden om de hinderen van bijen voor de werklui zo veel mogelijk te beperken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxaalzuur (Marc Grugeon) 
 

De meeste imkers gebruiken oxaalzuur voor het bestrijden van de Varroamijt en kopen het 
product in kleine verpakking aan. Aangezien de prijzen in de imkerswinkels vrij hoog zijn 
stellen wij een groepsaankoop voor, waarbij wij ter gelegenheid van bijvoorbeeld de was- 
en-loogdag een eenmalige verdeling van het product zouden doen met een 
gestandaardiseerde hoeveelheid van 1 kg aan een prijs beduidend lager dan deze in de 
kleinhandel. 
Wij kunnen dit evenwel slechts organiseren als er voldoende interesse is om onze 
aankoop, 25 kg, in één operatie uit te delen. Vandaar stellen wij een rondvraag aan onze 
leden via de verwijzing die wij plaatsen op onze webpagina. 
 
Let wel : Dit is een gevaarlijk product. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk voor het 
verantwoord en veilig gebruik ervan. 

  

Ons dak zal een facelift krijgen 
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Zo herken je een Aziatische hoornaar 
 

Het EIS Kenniscentrum Insecten heeft een duidelijke foto met beschrijving op hun site staan, die 
je hier kunt downloaden. Een werkster is zo’n 25 mm groot, een koningin is met 30 mm nog een 
slagje groter. De belangrijkste uiterlijke kenmerken van de Aziatische hoornaar op een rijtje: 
 

- een zwart borststuk 
- een zwarte antenne 
- een grotendeels zwart achterlijf, met daarop 

oranje banden (twee smalle en één brede) 
- het uiteinde van de poten is geel 

 
Het lastige van deze wesp – en dus ook van de 
bestrijding – is zijn gelijkenis met de inheemse 
Europese hoornaar. Hier zie je duidelijk foto van de 
Aziatische hoornaar. 
 
Een nest van de Aziatische- versus dat van een Europese hoornaar 
 
Naast die uiterlijke verschillen tussen de hoornaars zelf, bouwen ze ook andersoortige nesten: 
 
- Een nest van een Aziatische hoornaar is bolvormig en hangt veelal hoog in bomen 
- Een nest van een Aziatische hoornaar kan, aan het eind van de herfst, de omvang hebben van 

een skippybal – zo’n 90 centimeter (diameter) 
- Een nest van een Europese hoornaar bevindt zich meestal vlakbij de grond en in holtes van 

bomen 
 
 

 
 

 Terugblik : zaterdag 17 juli en 7 Augustus 2021 - Slingerdag  (Eric Deprins) 
 

Het weer blijft ons imkers parten spelen. Veel geslinger gepland op 
de 17de juli, maar slechts weinigen konden echt van succes spreken. 
Velen onder ons werd aangeraden om de (zelfs verzegelde) ramen 
terug mee te nemen, omdat de honing te vochtig was om veilig 
geoogst te worden. Ook in de Zoem-In hebben de bijen vooral voor 
zichzelf gezorgd. Door deze tegenvaller besloten we onmiddellijk 
om dan maar een derde slingerdag te organiseren, op 7 augustus. 
 
 
We hadden er goede hoop op, gezien er op de vorige slingerdag toch wat ramen gevuld 
bleken maar nog niet verzegeld of niet droog genoeg waren. Maar bij velen onder ons 
hadden de bijtjes de honingvoorraad reeds terug zelf verbruikt. Velen strandden dan ook 
op minder dan de helft van hun normale oogst, in de Zoem-In moeten we het zelfs met 
slechts een derde stellen. 
 
Inwinteren en behandelen dan maar, en hopen dat het volgend jaar beter wordt. 
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 Noteer : Zaterdag 2 oktober : Logen/Waswafelen/Ramen uitsmelten 
(Louis De Neef) 

 
Op zaterdag 2 oktober voorzien we een loogdag - wassmelten en waswafelen.  Er dient 
 ingeschreven te worden voor 27 september zodat we een planning/tijdlijn  kunnen opstellen. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris Paula via mail :  
 
Secretaris@imkersbond-bonheiden.be 
 
De vrijwilligers van dienst zullen hun best doen om alles vlot te laten verlopen. 
 
Graag een mail met vermelding van: 
- aantal kg. was te wafelen – gelieve het gewenste raamformaat op te geven. 
- aantal raampjes en/of hoogsels/bodems te logen. 
- aantal raampjes uit te smelten – opgelet deze was is nog niet genoeg gezuiverd om er 
waswafels 
van te maken. 
 
Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om gebruik te maken van deze ledenservice, 
houden we het bij een maximum 4 kg waswafels per persoon en 150 ramen. 
Zuivere wasblokken kunnen worden binnengebracht na afspraak op 0486 53 86 84 zodat deze 
tijdig in de smeltketels kunnen om te smelten en op temperatuur te komen. 
Heb je meer materiaal kan je de toestellen ook ontlenen na afspraak 

 
 

 Noteer : Donderdag 21 oktober : Voordracht “de Digitale bijenkast” 
 
 

 Honingbokalen te koop (Paula Declercq) 
 

Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs van 
4,25 €/karton van 12 bokalen. 
 
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Louis – tel. 0498 
90 60 27 louisdn@telenet.be of bij Paula – tel. 0486 53 86 84 – 
paula.d@telenet.be."  
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In de pers gelezen 
 
 
 

 Onderzoekers analyseren bloemvoorkeur van bijen langs 82 
bloemenranden (Bron : BELGA) 

 
 
Onderzoekers van de UGent analyseren de voorkeur die bijen 
en andere bestuivers hebben voor bepaalde zaadmengsels. 
Verschillende combinaties zijn al aangeplant op 19 hectare 
bloemenranden in Vlaanderen. Om de biodiversiteit te 
verbeteren, komen er ook 'bestuivingskaarten' die 
landbouwers tonen hoe geschikt een gebied is voor bestuivers 
en welke ingrepen de bestuiving van gewassen kunnen 
verbeteren. 
 
In Vlaanderen zijn op vier plaatsen 82 bloemenranden aangelegd, speciaal voor bestuivers. 
Het gaat om een totale oppervlakte van bijna twaalf voetbalvelden die door 
wetenschappers geanalyseerd wordt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) 
bezocht zaterdag het Oost-Vlaamse Herzele, waar zeven landbouwers achttien 
bloemenranden hebben gepland op zowat 5 hectare landbouwperceel.  
 Ze zijn ingezaaid met een eenjarig en een meerjarig zaadmengsel dat speciaal ontwikkeld 
is voor bestuivers. Het eenjarige bloemenmengsel bestaat uit inheemse, veel voorkomende 
bloemen zoals klaprozen en korenbloemen, en inheemse akkeronkruiden die aan het 
verdwijnen zijn, zoals wilde ridderspoor en bolderik.  
 Autochtoon zaad van die wilde planten is duur, daarom werd het aangevuld met zaad van 
landbouwgewassen die interessant zijn voor bestuivende insecten, zoals boekweit, dille en 
koriander. Het meerjarige mengsel bestaat uit wilde peen, duizenblad, kamille, 
knoopkruid, rolklaver, rode en witte klaver, boerenwormkruid en klein streepzaad. Een 
mengsel van schermbloemigen, vlinderbloemigen en composieten die veel soorten 
bestuivers kunnen bekoren.  
Impact 
Onderzoekers van de Universiteit Gent analyseren nu de impact van de bloemenstroken op 
de bestuivers. Samen met Natuurpunt monitoren ze welke soorten bestuivers voorkomen 
op welke planten in de bloemenstroken. Als daaruit blijkt dat bepaalde soorten met een 
groot bestuiverspotentieel een voorkeur hebben voor specifieke planten, kunnen de 
zaadmengsels daaraan aangepast worden.  
Er komt ook onderzoek naar de beste manier om aangelegde meerjarige bloemstroken te 
maaien. In tegenstelling tot jaarlijks ingezaaide stroken kunnen die een positieve impact 
hebben op populaties wilde bijen, maar een aangepast maaibeheer lijkt noodzakelijk 
omdat er vaak snel vergrassing optreedt. 
 De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet een vergoeding voor de 30 landbouwers 
die meewerken aan het project Beespoke. Het onderzoek, dat ook in het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden loopt, heeft een budget van 4,1 
miljoen euro voor een periode van 3,5 jaar (2019-2023). Zowat 2 miljoen euro is 
afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
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Redt een schimmel de honingbij? (Bron : EOS) 
 
Wetenschappers willen de voor honingbijen dodelijke varroamijt bestrijden met een schimmel. 
 
De varroamijt baart bijenhouders zorgen. De parasiet kan hele bijenvolken uitroeien. 
Amerikaanse wetenschappers werken aan een schimmel die de mijt bestrijdt. De 
bodemschimmel Metarhizium acridum bleek eerder al de varroamijt te kunnen doden. Maar hij 
groeit niet goed in warme bijenkorven, waar de temperatuur kan oplopen tot 35 graden. De 
onderzoekers stelden schimmelsporen bloot aan steeds hogere temperaturen. De overlevende 
sporen vormden de basis van een nieuwe generatie die eenzelfde behandeling onderging. 
Zeven rondjes onnatuurlijke selectie leverden een schimmel op waarvan 70 procent van de 
sporen overleeft bij een temperatuur van 35°C. 
 
Vervolgens maakten de wetenschappers de schimmel dodelijker. Ze lieten hem los op een met 
varromijten geïnfecteerde bijenkorf, en kweekten verder met schimmel die ze van dode mijten 
oogstten. Ook dat proces herhaalden ze enkele keren. Op het einde van de rit bleek ruim 60 
procent van de mijten in behandelde bijenvolken aan de schimmel te zijn bezweken, tegenover 
minder dan 5 procent bij aanvang. 
 
Als sluitstuk behandelden de onderzoekers dertig bijenkolonies met ofwel oxaalzuur, een 
gangbaar middel tegen varroamijt, of de schimmel. Die bleek even effectief als het zuur, al is 
nog meer onderzoek naar de effectiviteit nodig. Volgens de onderzoekers is het een veiliger 
alternatief, omdat te hoge concentraties oxaalzuur schadelijk kunnen zijn voor de bijen zelf.  
 
Bijenexpert Dirk De Graaf (UGent) is sceptisch. ‘Eerder is aangetoond dat deze schimmels het 
immuunsysteem van bijen stimuleren’, zegt De Graaf. ‘Hoewel dat positief lijkt, wijst het erop 
dat ook het bijenlichaam de schimmel als een bedreiging ervaart waartegen het zich moet 
beschermen. Zo komen de dieren nog meer onder druk. Dat men dezelfde schimmels inzet 
tegen sprinkhanen – net als bijen ook insecten – noopt tot voorzichtigheid.’ 
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