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Woord van de voorzitter  

  
 

Voor de meesten onder ons loopt het verlof ten einde. Voor de jongeren staan de boekentassen reeds klaar. 

Voor ons, imkers, wordt het stilaan rustig rond de bijenhal. 

We hebben een schitterend bijenjaar achter de rug, een jaar waarin de weidepalen honing gaven. Momenteel 

is er zeer weinig dracht, klimop en groenbemesters bloeien nog niet, een uitzondering is de reuzelbalsemien 

die nu wel in bloei staat; Imkers die dit rond hun bijenkasten staan hebben, kunnen zich gelukkig prijzen, het is 

een zeer goede drachtplant, niettegenstaande het een exoot is. 

Het verlof is eveneens afgelopen voor het bestuur en we vliegen er terug in met een eerste vergadering na 

het verlof. 

 De voordracht voor de vergadering kreeg als titel mee: "Bijen zijn geen konijnen". Wat de titel inhoudt ?? Laat 

je verrassen. 

Meer over de voordracht vind je in deze bijendans. 

Jullie zullen het reeds gemerkt hebben: de wespen zijn zeer actief dit jaar, de wespenvallen zitten zeer vlug 

vol. merk je een wespennest op, tracht hem niet zelf te vernietigen maar verwittig de brandweer. 

Dit doe je door te surfen naar: brandweerzonecentrum, E-loket selecteren en vervolgens wespenmelding, het 

lijstje invullen en klaar is kees. 

Tot op de vergadering. 

 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Graag nodigen wij u uit op onze najaarsvergadering van zondag 16 september 2018. 

Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent. 

Het domein oprijden kan door de slagbomen. Afrijden met de wagen kan enkel na einde van de samenkomst. 

Aanvang: 9.00 uur. 

Agenda: 

Verwelkoming door de voorzitter. 

Varia: 

Mededelingen. 

Voordracht: 

Honingbijen zijn geen konijnen. 

Een ongewone titel voor een ongewoon onderwerp? 

Voor wie iets meer wil weten over de doorgave van genen bij de honingbij moet er zeker bij zijn. Niet zo 

simpel zal je zeggen. Maar als gastspreker ontvangen we Corneel Dewindt. Een spreker die de gave van het 

voordracht geven als geen ander beheerst. Een moeilijk onderwerp wordt dan gegarandeerd op begrijpelijke 

wijze uitgelegd. Geen excuses dus om deze voormiddag naast je te laten liggen. 

 

Einde voorzien rond 12.00 uur. 

 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, De secretaris, 

Raoul Garré Stefaan Vergaert 
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Mededelingen   

 

Aziatische hoornaar 

Je weet het of je weet het nog niet. 

De exoot is voor het eerst in de Gentse regio 

waargenomen. 

 

De hoornaar is flink in opmars. Dit jaar zijn al 12 

nesten verdelgd in W- en O-VL, 6 nesten zijn nog niet 

gevonden waaronder Sint-Martens-Latem en 

Maldegem/Eeklo. 

Imkers die meldingen doen wordt aangeraden om 

het nest te zoeken. Wespenvallen plaatsen heeft 

weinig zin want de hoornaars zullen blijven komen 

zolang ze een nest hebben. Tevens wordt de 

Europese hoornaar hier ook mee afgevangen. 

Europese hoornaars zijn net competitie in het 

jachtgebied van de Aziaten. Een rooster plaatsen 

voor het vlieggat werkt averechts: honingbijen 

worden sterk vertraagd en dit maakt het de 

hoornaars alleen maar makkelijker om de bijen te 

vangen. 

 

 
 

De tips bij het opsporen van nesten: 

Nesten AH zijn op dit moment vaak te vinden in 

hoge boomtoppen (voorkeur Eik, Populier en Berk). 

Ze kunnen ook nestelen in daken, tegenaan gevels 

of andere hoge bouwconstructies. Mogelijk vind je 

ook nesten in dichtbegroeide hagen; 

De vliegrichting van de hoornaar geeft je een idee in 

welke windrichting het nest zich bevindt. 

Gewoonlijk vliegen werksters in een min of meer 

rechte lijn naar het nest (thans in open gebied); 

Je kan de driepuntsmethode gebruiken: vang 

werksters en laat ze los een afstand verderop. Door 

3 lijnen te trekken op een kaart, telkens in andere 

windrichting, zou je de plaats van het nest kunnen 

preciseren; 

Dezelfde werkster keert vaak terug naar dezelfde 

voedselbron. Door de gemiddelde tijd die ze per trip 

aflegt te noteren en de helft van deze tijd te 

vermenigvuldigen met haar 

gemiddelde vliegsnelheid (30 km/h) bekom je een 

schatting hoever het nest zicht bevindt. Hierbij is het 

wel belangrijk dat het telkens om dezelfde hoornaar 

gaat (je kan ze bvb merken). 

 

Op termijn zal, naarmate de kennis rond deze 

problematiek groeit, er verdere info worden 

verstuurd. 

 

Bovenstaande raadgeving ontvingen we van Karel 

Schoonvaere, werkzaam op het Infocentrum voor 

Bijenteelt en specifiek met deze problematiek bezig. 

Waarvoor onze dank. 

 

Imkerscongres Antwerpen 2018 

Op 8 september is er het tweejaarlijks 

imkerscongres. Bij het verschijnen van deze 

bijendans moeten de inschrijvingen al zijn gebeurd. 

In bijlage alsnog de nodige info en wie weet geraak 

je er nog bij. 

 

FAVV 

Een aantal van de leden hebben van het Federaal 

Agentschap voor de Voedselveiligheid een factuur 

van een kleine 200€ gekregen. Deze rekening is 

echter niet bestemd voor hobbyimkers. Met een 

maximum van 24 bijenvolken dus. 

Wie met dit probleem wordt geconfronteerd raden 

we aan om de brief met het bedrag van de heffing 

te scannen en via mail terug te sturen naar afzender. 

Met vriendelijke uitleg dat je als hobbyimker deze 

heffing niet hoeft te betalen. Registratie bij het 
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FAVV is wel belangrijk als je slachtoffer wordt van 

Amerikaans Vuilbroed of bij vandalisme waarbij je 

kasten met insecticiden worden vergiftigd om 

schadevergoeding te bekomen! En het getuigt ook 

van burgerzin wanneer er in geval van besmettelijke 

bijenziekten een schutkring moet worden ingesteld. 

Activiteitenkalender 2018: 

8 september: Imkerscongres Antwerpen 

16 september: Honingbijen zijn geen konijnen. 

2 december: Ambrosiusfeest. 

9 december: waswafelgietdag/workshop
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  Duurzaam ethisch bankieren sinds 1926 

 

 

 

Vraag vrijblijvend inlichtingen :  tel 09 362 50 30 - email schelderode@vdk.be 

Informatie over onze producten op www.vdk.be of op kantoor 

 

 

PARTECH bvba 
UIT SYMPATHIE 

 

VERKOOP – VERHUUR – HERSTELLINGEN - ONDERDELEN 

 
Jo Schutyser 

Gaversesteenweg 687 – 9820 Merelbeke – Tel/FAX: 09 362 65 61 – GSM: 0477-24 52 77 

www.jstrailers.be 

AANHANGWAGENS VAN 500 TOT 3500 KG 
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Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 
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