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Woordje van de voorzitter (Steven Vandoorne) 
 
 
Gegroet iedereen. 
 
We zijn nu half oktober en  volop bezig met de voorbereiding om onze bijen goed door de  winter te 
krijgen . Te weinig voedsel: suiker bijgeven of iets anders. Zijn er nog varroa’s (?): behandelen maar 
met wat ? Wat met de Aziaat: zit hij voor mijn kasten ? Dit laatste is weer iets nieuws om zorgen over 
te maken. In elk geval zijn het vragen waar je bij ons mee terecht kan. 
 
Een volgend punt dat ons zeker zal  beroeren is de Aziatische hoornaar. Hierover hebben we een 
uitgebreide uitleg gekregen op 16 augustus. Nu reeds zijn er verschillende nesten gevonden en 
geneutraliseerd maar er zijn er nog die niet gevonden zijn. Als je weet dat er uit elk nest 20 leefbare 
koninginnen komen zitten we volgend jaar met een groot probleem.  Met het bestuur zijn we aan het 
nadenken hoe we dit probleem kunnen aanpakken/ oplossen en dit in samenspraak met het VBI 
(Vespa-Watchers). Een voorstel is om in de lente zoveel mogelijk koninginnen af te vangen. We zijn 
op zoek naar geschikte betaalbare vallen. Maar later meer hierover. 
 
Nu enkele vrolijke noten. Op 21 augustus was er het feest van 120 jaar bestaan “ imkersbond 
Bonheiden” op de Krankhoeve in Bonheiden. Tijdens die gelegenheid werd door schepen Mieke Van 
Den Brande ons nieuw embleem onthult. Een mooi ontwerp van Kumiko . Waarvoor hartelijk dank. 
Zij die er geweest zijn hebben onder deskundige leiding kunnen zien en horen hoe de werking van 
onze bond gegroeid is in de loop van de jaren. Veel materiaal is aangekocht en wordt ten dienste 
gesteld van de leden. Tevens waren de mensen van Vespawatchers aanwezig om ons kennis te laten 
maken met de  nieuwe bedreiging nml de Aziatische hoornaar.  
 
Mevrouw de Roye , bezielster van de Vlindertuin, heeft aan iedereen die interesse had uitleg gegeven 
over de bij- vriendelijke  bloemen en planten.  Al bij al een zeer geslaagd feest met dank aan al de 
vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben.  
 
Ondertussen is ook onze cursus voor beginners gestart. 25 mensen hebben zich ingeschreven. Een 
mooi aantal. Hopelijk blijven ze actief lid van onze vereniging.                                                                   
Ook onze website is aan een opfrisbeurt toe. Dikke merci aan onze bevlogen webmaster. 
Via honeybee vally kunnen we voor €1000 aan bij- vriendelijke bomen aankopen. Dit gaat in 
samenspraak met de gemeente gebeuren. We proberen zo veel mogelijk locaties te vinden in de buurt 
van onze bijenstanden. 
 
De planning voor volgend imkerseizoen is reeds uitgetekend en zal eerstdaags in de kalender te zien 
zijn. Voordrachten en uitstappen moeten nog georganiseerd worden. 
Het voorbereiden van het materiaal voor het volgend jaar, logen en waswafelen, is ook reeds achter de 
rug. 
 
We sluiten het werkjaar af met de traditionele pannenkoekenzondag . Deze heeft plaats op 20 
november in Sint Maartensberg Rijmenam 
 
Met het bestuur en de werkgroep zijn we bezig om van volgend jaar een fantastisch bijenjaar te 
maken. Hopelijk kunnen we jullie op al onze activiteiten verwelkomen. 
 
Vriendelijke groeten 
 
Steven 
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De Aziatische Hoornaar (Eric Deprins) 
 
Gezien de opmars van de Aziatische Hoornaar bij ons, beginnen we een strategie uit te werken om de 
schade te beperken. In Bonheiden/Rijmenam zijn we hier al volop mee bezig, en er zijn dit jaar tot 
dusver 9 nesten geneutraliseerd. Maar ze zijn niet weg, en we moeten de schade beperken. Dit gaan we 
als club samen moeten doen. Het volstaat niet om als imker een melding te doen bij Vespawatch. 
Zoals bij Varroa-bestrijding moeten we ook hier zelf actie ondernemen. 
 
Levenscyclus 
 
De Aziatische hoornaar vormt verschillende types nesten in de loop 
van 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 
Vespawatch belangrijke info over de verspreiding van de soort 
 
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.  
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 
en met de coördinator van IBB. Aan de hand van het plaatsen van 
wiekpotten met lokstof proberen we 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.  
 

 
 
 
 

 

Embryonaal nest 

Primair nest 

Secundair nest 

De Aziatische Hoornaar versus de Europese Hoornaar : De Aziatische 
heeft een oranje ring op het achterlijf en heeft uitgesproken gele 
onderste poten. De Europese heeft een overwegend geel achterlijf en 
zwarte poten. Op de foto’s zien we een EH werkster versus een AH 
koningin. De werksters van de AH zijn iets kleiner dan die van de EH. 
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Strategie 
 
We zijn in Bonheiden reeds actief en succesvol bezig met het opsporen van nesten. De inspanningen 
van imkers die aanwezigheid van AH gemeld hebben en actief meezoeken heeft bij IBB tot een mooi 
aantal successen geleid. Het is inderdaad niet de bedoeling om een AH te melden en te wachten tot er 
iemand iets doet : De imker neemt zelf het initiatief, en wordt hierin door IBB gesteund, en in het 
verlengde hiervan door Vespawatch en VBI. WE VERNIETIGEN DE NESTEN NIET ZELF !!! Onze 
imkerpakken zijn niet bestand tegen de angels van de Hoornaars. Vespawatch heeft hiervoor opgeleide 
mensen, en die kunnen tegelijk uitmaken of er secundaire nesten moeten gezocht worden. 
 
We zijn in gesprek met het gemeentebestuur van Bonheiden om ons te ondersteunen  in het aankopen 
(of maken) van Hoornaarvallen en de bijhorende lokstof (Trappit). De bedoeling is dat we deze vallen 
bij onze imkers inzetten vanaf het voorjaar, om de embryonale nesten te kunnen elimineren. We gaan 
ook een sensibiliseringscampagne doen bij de bevolking om embryonale nesten op te sporen, in 
schuren, garages, onder afdaken… 
 

Wanneer in het late voorjaar en zomer de primaire nesten verschijnen, 
gaan we de lokpotmethode gebruiken. De methode is uitgebreid 
beschreven op de website van Vespawatch.be, en bestaat erin om 
AH’s te vangen, merken, en te volgen om zo het nest te localiseren. 
Opgepast, deze nesten zitten laag tegen de grond (<4m), soms op de 
grond. Als je denkt een nest te naderen, let goed op waar je stapt, want 
indien je op zo een nest trapt kunnen ze en masse aanvallen. 
Op deze manier proberen we secundaire nesten zoveel mogelijk in te 
perken. Deze zoeken we weliswaar op dezelfde manier, maar deze 
nesten zitten heel hoog in boomkruinen, waar ze dikwijls moeilijk 
bereikbaar zijn voor de verdelgers. 
 
In ieder geval moet elke observatie van AH gemeld worden bij 
Vespawatch. Zij dispatchen de informatie naar de vespawatchers. Je 

brengt best ook IBB op de hoogte, dan kan de AH-coördinator (in casu mezelf) je zoekactie in kaart 
brengen en kijken wie er in je buurt zou kunnen meehelpen. Dit kan je doen via Imkersbond 
Bonheiden (imkersbond-bonheiden.be). 
Eric Deprins – coördinator Aziatische Hoornaar 
 
De loog- en waswafeldag in beeld  
    

Door triangulering kunnen we de 
nesten localiseren. 
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De praktijklessen – Het laatste nazicht (Eric Deprins – Steven Vandoorne) 
 
In vervanging van mezelf heeft Steven een uiteenzetting en een praktijkles gegeven over het laatste 
nazicht voor de winter. Inwinteren omvat alle handelingen die nodig zijn om een bijenvolk klaar te 
maken voor de winterzit. Voor elk bijenvolk stel je de volgende vragen: 

 Heeft het bijenvolk een vitale koningin? 
Alle volken die je gaat inwinteren moeten een jonge vitale koningin hebben. Volken met een jonge 
vitale koningin hebben meer kans om de winter te overleven. 
 

 Is de grootte van het bijenvolk in overeenstemming met de bijenkast? 
Pas de kastruimte aan de grootte van het bijenvolk. Een bijenvolk dat te krap zit kan onvoldoende 
ruimte hebben voor de wintervoorraad.  
Breid het bijenvolk dan uit door een honingkamer met geslingerde raten onder te zetten. Als klein 
bijenvolk te groot behuisd is, bestaat de kans dat onbezette raten beschimmelen.  
Omdat het broednest kleiner wordt verklein je aan het eind van het jaar de bijenkast. Raten die 
vrijkomen gaan in de stoomwassmelter.  
Wil je raten bewaren voor het nieuwe seizoen? Bescherm ze dan goed tegen wasmotten.  
 

 Is de varroabesmetting onder de schadedrempel? 
Als het aantal mijten in je bijenvolk boven de schadedrempel komt, voer dan een varroabestrijding 
uit. Het is naïef te denken dat het onthouden varroabestrijding tot varroaresistentie leidt. 
Bovendien is het onrealistisch dat je vooruitgang boekt met slechts een paar bijenvolken. Niet 
behandelen tegen varroa leidt tot een langzame dood van bijenvolken. Varroamijten uit ingestorte 
bijenvolken overspoelen de omgeving en bedreigen bijenvolken van andere imkers. 
 

 Heeft het volk voldoende voer om de winter door te komen? 
Als een bijenvolk onvoldoende voedselvoorraden heeft moet je bijvoeren. Hoeveel suiker je moet 
bijvoeren hangt af van de hoeveelheid honing die je bijenvolk heeft. Je kunt de voorraad suiker op 
verschillende manieren aanvullen: suikerwater, invertsuikersiroop of suikerdeeg. Suikerdeeg kan 
je geven als er in de winter voedseltekort dreigt. 
 

 Is de vliegopening klein genoeg zodat muizen het volk niet kunnen binnendringen? 
Als je de vliegspleet niet kan verkleinen, plaats dan een muizenrooster. Muizen kunnen enorm veel 
schade aanrichten in een bijenvolk. Muizen kunnen goed klimmen en springen! Ook kasten die op 
een standaard staan zijn niet veilig. 
 

 Wat te doen per maand. 
 
September 
 Pas rond de 3de week van september de kasten aanpassen aan de grootte van het volk. Alle 

volken krijgen in de 2 overwinteringskamers aan de buitenzijden een opvulraam in 
isolatiemateriaal. Kleinere volken soms meer. 

 Weeg de kasten om de reeds aanwezige voorraad te kennen. Elk volk dient nu een voorraad 
van 12 kg te hebben. Voeder dit langzaam (per 2 liter) met siroop (2:1) bij, al naargelang de 
meting. 

 Plaats een muizenwering (300x6mm). Voor kleinere volken soms kleiner (50x6mm). 
 De isolerende bodemlade blijft de ganse winter dicht. Alle vocht verdwijnt langs boven via de 

dekselstructuur. 
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 Hou roverij in de gaten. Indien je dat waarneemt (wespen, andere bijen…), pas de 
vliegopeningen eventueel aan of kijk na of het volk wel moergoed is. 

 
Oktober 
 Voer begin oktober een controlerende poeder-suikermethode uit. De varroamijt heeft zich 

ondertussen ook terug wat ontwikkeld, maar de waarden blijven binnen de aanvaardbare 
grenzen. Met deze varroadruk mag het bijenvolk de winter in. Zo behoudt het ‘voeling’ met 
zijn belager en kan je de weerbaarheid van ieder volk in het voorjaar goed beoordelen (naar 
verdere kweek toe). Het bijenjaar zit er momenteel op. 
 

November tot Maart 
 De bijen gaan rustig de winter in. Volken worden pas terug geïnspecteerd bij de eerste mooie 

lente temperaturen (maart meestal).  
 Het vlieggat observeren, een luisterend oor en mulcontrole vormen de volgende  maanden de 

enige informatiebronnen. 
  Correcties in de kast worden in de winter niet gedaan. 
 Eventueel bedruppelen met oxaalzuur na een vorstperiode. Zorg er wel voor dat de dek plank 

dan terug goed afsluit. Zo beperk je het warmte verlies. 
 

 
Agenda (Paula Declercq) 
 

Zondag   20.11.22 14u30 Pannenkoeken – Sint Maartensberg 
 
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:  

 
https://imkersbond-bonheiden.be 

 
 
Pannenkoeken (Paula Declercq) 
 
Iedereen kent wel de uitdrukking “De liefde van de man gaat door de maag”. 
Wie dit wil uitproberen kan op zondag 20 november naar onze traditionele pannenkoekennamiddag 
komen.  Vanaf 14u30 is iedereen welkom in St-Maartensberg in Rijmenam om van een lekkere 
pannenkoek te genieten.  Breng gerust familie en vrienden mee want hoe meer volk hoe meer vreugd. 
En om jullie nog meer aan te sporen het volgende : 
 

“De liefde is als een pannenkoek. 

Je maakt hem zo zoet als je wilt en plooit of rolt hem naar believen. 
Maar vooral, je moet erin bijten om hem te proeven.” 

 
Smakelijk en hopelijk tot dan. 
 
Paula. 
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Lidgeld 2023 (Louis De Neef) 

 
Het bestuur heeft beslist om ieder van jullie nog steeds de keuze te laten. 
Er zijn 3 keuzemogelijkheden : 
1… lid bij VBI         30 euro 
2… lid bij KonVib  30 euro 
3… Voor onze bijleden blijft het 10 euro 
 
Een beslissing van het VBI maakt het niet meer mogelijk om nu nog in te schrijven voor het KonVib 
maandblad indien je dit voorheen niet had, dit heeft te maken met de financiering hiervan. 
VBI leden die reeds voorheen het KonVib ledenblad namen kunnen dit nog steeds en storten 42 euro ( 
30€ + 12€). 
 
Je keuze kan je invullen met de storting van het lidgeld samen met het aantal volken die werden 
ingewinterd, hiervoor komen ook 5 of 6-raams afleggers in aanmerking. 
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. 
Storten kan op rekening van Imkersbond Bonheiden vzw  BE66 9730 7564 1543 
Voorbeeld opmerking  : VBI   5volken   of   KonVib 5V 
Nog vragen :  penningmeester@imkersbond-bonheiden.be . 
 
Louis 
Penningmeester-ledenadministratie 
 
 
120 jaar Imkersbond Bonheiden 
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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw 
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 
materiaal@imkersbond-bonheiden.be 
 
Ontlenen kan enkel via de website : 
Imkersbond Bonheiden  

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

 
 
 
Bestuurslid  
Bart Dekeyser 
0497 19 62 58 
website@imkersbond-bonheiden.be 
  

 
Bestuurslid 
Michel Van Laere 
0478 88 31 71 
befferveld@imkersbond-
bonheiden.be 
 
 
 

Bestuurslid 
Christian De Coninck 
472 80 04 61 
onderhoud@imkersbond-bonheiden.be  

  

 

Ontmoetingsruimten 

 

Zoem-in & Krankhoeve 
Grote Doelstraat 1 
2820 Bonheiden 
 

Sint-Maartensberg 
Sint-Maartensberg 1 
2820 Rijmenam 

 


