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Woord van de voorzitter  

  

 

't Is druk, druk in de imkerij, … slingeren, roeren, 
inpotten, koninginnen kweken, volken uitbreiden, 

examens, enz. enz…Om dan ook nog de familie, de 
vrienden en kennissen  niet te vergeten. 

Maar we overleven het wel, zeker als we onze 

geoogste lentehoning bekijken. 

Niettegenstaande een  koude maand april heeft de 
voorjaarsoogst toch nog iets opgebracht. 

Er waren wel enkele ramen onvoldoende verzegeld. 
Door het toepassen van de stootproef spatte er geen 
nectar meer uit de ramen, dus slingeren maar. 

 

Dit jaar gaan we terug op stap. Het is reeds een tijdje 
geleden dat we naar de bevruchtingsstand van de 

zwarte bij gereisd zijn. Wel... we gaan terug. Voor 
sommigen een herhaling, voor de meeste leden wordt 
het een nieuwe ervaring. 

Meer nieuws hierover vindt u in de Bijendans. 

 

 

Raoul.
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Uitnodiging  

 

Imkersreis naar de zwarte bij 

Wij gaan op reis en iedereen mag mee!!! Onder dit motto gaan de Gentse imkers op stap. 

Dit voorjaar heeft onze vereniging een voordracht gegeven, verzorgd door Dylan Elen. Wegens de grote interesse 

tijdens die vergadering en in navolging hiervan hebben we besloten om ergens te velde een bijenstand met Zwarte 

bijen te bezoeken. Om praktische redenen kon de uitstap naar de opendeurdag van de Limburgse Zwarte Bij vzw 

niet worden geboekt. Maar niet getreurd. Na volhardend werk van Rik kunnen we op bezoek bij de “grootvader” en 

bezieler van de bevruchtingsstand van De Zwarte Bij in België. Hubert Guerriat is de grootste bezieler binnen onze 

landsgrenzen. Hij ontvangt normaal geen groepen meer maar wou na volhardend aandringen uitzonderlijk nog een 

bezoek toestaan. Op zondag 2 juli gaan we de bevruchtingsstand van de Zwarte Bij te Virelles bezoeken. 

(http://www.zwartebij.be ). 

Na het bezoek in de voormiddag en na nuttigen van een middagmaal kan het museum van Chimay worden 

bezocht. 

Uiteraard zijn de partners ook welkom.  

Graag doen wij beroep op mensen die wensen te rijden tegen onkostenvergoeding voor gedane kilometers. Indien 

u wil rijden, graag een seintje via mail aan het secretariaat. 

 

Dagplanning: 

 Samenkomst om 7u15 uur op de carpoolparking langs de Land Van Rodelaan aan de oprit van de 

E17 te Gentbrugge (zie plannetje) 

 Vertrek stipt om 7u30 uur per carpooling richting Virelles 

 Aankomst en verwelkoming voorzien rond 10.00 uur te 

Virelles. 

 Bezoek bevruchtingstand Zwarte Bij. 

 Middagmaal rond 12u30 uur 

 14.30 uur bezoek aan het museum van Chimay. 

 Terugkomst te Gent geschat rond 19u30 uur. 

 

In de uitstap zijn begrepen: vervoer en bezoek in de voormiddag aan de bevruchtingsstand.  

Bezoek in de namiddag aan het museum van Chimay. 

Niet inbegrepen zijn: middagmaal en onvoorziene uitgaven. 

Prijs €15 per persoon. Inschrijven kan door 

€15 VÓÓR 23 juni over te schrijven op 

bankrekening van de Gentse Imkersvereniging. 

Rek. nr. 890-5740958-44 

Kerkwegel 2, 9820 Merelbeke 

met de vermelding “bezoek Zwarte Bij”  

  

Meer inlichtingen op het secretariaat: 

Stefaan Vergaert 

kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke. 

Tel 09/384 86 70 

Email: 

stefaanvergaert@gentseimkers.be 

http://www.zwartebij.be/
mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
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Mededelingen   

Aziatische Hoornaar 

Met de vondst van de eerste Aziatische hoornaar in 

Vlaanderen, in een bijenkast in Oudenaarde, vragen 

wij u om alert te zijn. 

Deze uitheemse wesp is voor de mens ongevaarlijk, 

maar betekent wel een gevaar voor de imkerij en 

andere insecten die bestuivingsdiensten leveren.  

De Aziatische hoornaar staat daarom op de 

Europese lijst van te bestrijden exoten.  

De soort vormt een nieuwe bedreiging voor de 

imkerij. De Aziatische hoornaar vangt honingbijen 

aan de ingang van een kast. En als de kast 

voldoende verzwakt is, zal hij ook in de kast bijen en 

broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te 

voeden. 

Om de verspreiding van de Aziatische hoornaar 

tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten 

verdelgd worden, maar dat is specialistenwerk. De 

soort komt niet vaak bij huizen voor, maar maakt 

vooral nesten in bomen op meer dan 10 m hoogte. 

Daardoor is het niet evident de nesten te vinden en 

wordt aan imkers en natuurliefhebbers gevraagd 

alert te zijn. 

Preventief hoornaren vangen, heeft geen enkel 

effect op de populatieopbouw. Hoornaarsvolkjes 

bestaan uit duizenden werksters, in tegenstelling 

tot honderden werksters bij de inheemse hoornaars. 

Enkel het verdelgen van nesten is efficiënt. 

Bovendien worden in de klassieke wespenvallen 

met grenadinemengsels zeer veel andere 

(onschadelijke) insecten gevangen. 

De raad van het INBO om de impact te milderen, is 

de kasten in een hal zetten met een ijzeren raat voor 

met een maaswijdte waar bijen door kunnen, maar 

de grotere hoornaars niet. Er zullen nog altijd 

honingbijen gevangen worden, maar omdat ze niet 

in het nest kunnen, is de stress minder. 

Voor de determinatie van de Aziatisch hoornaar, kan 

ik u doorverwijzen naar de naar volgende 

herkenningsfiche: 

https://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf 

 

In september hebben we een voordracht gepland 

verzorgd door Prof. Dirk de Graaf. Alvast een datum 

om vast te pinnen in je agenda. 

 

 

Activiteitenkalender 2017: 

2 juli: daguitstap. 

17 september: voordracht Aziatische Hoornaar. 

26 november: Ambrosiusfeest 

december: waswafelgietdag. 

https://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf
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Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 
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http://www.jstrailers.be/
mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be

