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Beste imker,

DE AZIATISCHE HOORNAAR, EEN NIEUWE BEDREIGING VOOR ONZE BIJEN
In het voorjaar zijn de eerste Aziatische hoornaars (Vespa velutina) waargenomen in Vlaanderen. In
de streek van Poperinge zijn de jongste weken 3 nesten gevonden en vernietigd. We mogen
verwachten dat de Aziatische hoornaar volgend jaar of binnen een paar jaar ook onze streek zal
teisteren.
Kennen en herkennen
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De Aziatische hoornaar vertoont veel gelijkenis met onze Europese soort, maar is iets kleiner. De
Aziatische hoornaar heeft een kenmerkende zwarte kop met een geel-oranje gezicht. Het borststuk is
volledig donkerbruin of zwart, fluwelig, afgeboord met een smalle gele band. Alleen het vierde
achterlijfsegment is geel-oranje gekleurd. De poten zijn bruin met kenmerkende gele uiteinden.
Herkenningsfiche: https://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf ;
https://www.bijenhouders.nl/files/downloads-algemeen/identificatieblad_vespa_velutina_mnhn.pdf
De werksters zijn 25 mm groot, de koninginnen iets groter (tot 30 mm). De nesten zijn groot, tot 80
cm doorsnede, bolvormig met een opening aan de zijkant van het nest. Ze bevinden zich meestal op
grote hoogte > 10 meter in bomen (80%). Het actieve seizoen loopt van maart tot oktober. Tijdens
die periode produceert één nest gemiddeld een 6.000-tal werksters, bij grote kolonies kan dat
soms oplopen tot 15.000 werksters. Aziatische hoornaars jagen op een grote variëteit insecten.
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Onderzoek wees uit dat hun prooien gemiddeld bestaan uit 37% honingbijen, 18% sociale wespen,
vliegen vertegenwoordigen 37% van hun voedsel.
De honingbijen worden vaak in de vlucht gevangen. De hoornaar vliegt voor de kast en pakt de
terugkerende bijen. Het aantal haalbijen kan zo drastisch verminderen dat het een grote invloed kan
hebben op de harmonische ontwikkeling van een volk. En als het volk voldoende verzwakt is zal de
hoornaar niet nalaten ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar eigen nakomelingen te
voeden. Dit gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.
Bestrijden
De enige manier om de Aziatische hoornaar te bestrijden is het vernietigen van de nesten. Zelf
nesten gaan vernietigen kan gevaarlijk zijn en laat je best over aan professionelen (brandweer).
Ondanks hun indrukwekkende lichaamsgrootte en hun luid gezoem, zijn ze minder agressief dan
andere wespen, maar de soort kan zeer agressief uit de hoek komen wanneer het nest wordt
bedreigd.
Het officieel meldpunt voor de Aziatische hoornaar gebeurt via volgende site :
https://waarnemingen.be/invasive_alert_view.php

VOORBIJE ACTIVITEITEN
Op 8 oktober ontvingen wij Eric Bruggeman als gastspreker; hij heeft ons uitgelegd hoe we op een
eenvoudige manier mede kunnen maken.
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Op 29 oktober waren wij aanwezig op het evenement "Fruit, Bij en ...jij? Koetshuis Abdij-G'bergen.
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19 november: uitreiking van de getuigschriften aan de geslaagden van de cursus voor beginners.
ONS DENDERBIEKEN - 100e LID

ONS DENDERBIEKEN - 100e LID
Onze vereniging prijst zich gelukkig haar 100e lid te hebben mogen verwelkomen. Erik De Hauwere uit
Herfelingen is ploegbaas in de Museumtuin van het Kasteel van Gaasbeek. Uw bestuur heeft hem bedacht met
een waardevolle cadeaubon als welkomsgeschenk en wenst hem veel geluk en voldoening toe met zijn
imkeractiviteiten.
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EILAND-IMKEREN - EEN VAKANTIEVERHAAL
Vrienden vestigden zich na hun pensionering in Lanzarote; bij een vakantiebezoek brachten zij ons
in contact met Miguel Galvan, de enige “commerciële” imker aldaar. We vroegen hem hoe hij erin
slaagt zoveel zoetheid uit een vulkaaneiland te puren.
Lanzarote lijkt niet meteen de ideale plaats om bijen te houden, Miguel. Hoe ben je er hier aan
begonnen?
Ik ben afkomstig uit Gran Canaria, een eiland met veel meer vegetatie die voor een voldoende
honingopbrengst zorgt. Mijn oom hield vroeger bijen en als kind was ik daardoor altijd al
gefascineerd. Ik hielp hem en las veel over imkeren. Toen ik naar Lanzarote verhuisde, voelde ik
meteen dat ik de bijen miste. Toen mijn finca (boerderij) in orde was besloot ik om het te proberen.
Verwachtte je meteen succes?
Ik had er geen idee van. Ik kocht één korf in Gran Canaria en was even verbaasd als iedereen toen
het werkte. En het succes was veel groter dan ik kon vermoeden.
Hoeveel volken heb je nu?
Zeventien. In Teguise heb ik er zes; de andere korven staan in Masdache, Tias en La Vega de San José.
Elke locatie zorgt voor een andere soort honing; de meeste landbouwers stellen graag hun land ter
beschikking zodat ze een betere bestuiving van hun gewassen krijgen.
Welke soort bijen houd je hier?
Dit zijn Canarische zwarte bijen, een soort afkomstig uit het vasteland, ook Iberica's genaamd. Tot
voor de komst van de Spanjaarden waren onze eilanden bijenvrij.
En waar vinden de bijen nectar op een droog en dor eiland als Lanzarote?
Je zou nog verbaasd zijn. Er zijn namelijk veel onopvallende planten die de bijen toch de nodige
voeding geven. De kleine Barrillaplant bijvoorbeeld is erg geliefd. Deskundigen uit Tenerife hebben
mijn honing onderzocht en het blijkt dat 83% van Barrilla afkomstig is, wat een ongelofelijk hoog
niveau van zuiverheid oplevert.
Welke planten verkiezen de bijen nog?
Ik plant voortdurend bomen en struiken die ze hopelijk aantrekkelijk vinden. Ondertussen weet ik dat
ze verzot zijn op rozemarijn, oregano, fruitbomen, de bloemen van cactussen en de bloesems van
meloenen en pompoenen.
Zijn de bijen nooit hinderlijk?
Helemaal niet! Mijn familie brengt me wekelijks een bezoekje en telkens zitten we buitenshuis op
een 50-tal meter van de korven. Er komen geregeld bijen drinken uit de wastafel of de
hondenkommen, maar ons vallen ze nooit lastig. Verderop heb ik ook een kleine vijver aangelegd,
het onkruid en de algen laat ik groeien zodat gevallen bijen er gemakkelijk kunnen uitklimmen.
Bestaan er hier bijzondere gevaren voor de bijen?
Wespen vallen bijen aan maar dat vormt geen ernstig probleem. Sporadisch komen er vogels
(bijeneters) langs die bijen aanvallen, maar zodra die dichterbij komen zie je de bijen naar hun
korven terugvluchten. Het grootste gevaar vormen mensen die andere bijenrassen zouden
importeren.
Wanneer begon je met de verkoop?
Toen er teveel was voor mijn familie en kennissen om zelf te verbruiken. Ik slinger en filter mijn
honing, maar voeg er niets aan toe. En het beste van al is dat er geen druppel verloren gaat; als het
werk gedaan is, zet ik het materiaal terug buiten en de bijen recupereren elke druppel honing die er
overblijft.
Bedankt Miguel voor de aangename ontvangst! Ward Bijl
Zie ook:
http://www.lanzaroteinformation.com/content/miguel-beekeeper-lanzarote
https://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/download/8586/8089
Maandblad Maart 2017 pp.10-11

5

BOEKEN
Mede maken
Ter aanvulling op de voordracht van Eric Bruggeman op 8/10 in De Helix een naslagwerk van onze
Neerbrabantse imkervrienden.
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Le Génie des Abeilles
Van imker-fotograaf Eric Tourneret, in samenwerking met Sylla de Saint Pierre en Jürgen Tautz.
Ed. Hozhoni, 2017, 264 blz.,45€

https://www.facebook.com/legeniedesabeilles/?hc_ref=ARQxiXeB8kDzSwOR5ifTFec5uwcJG9uv6j2H
dH52jnl01hf8sAKDPNo4FFfSi9y0J6w&fref=gs&hc_location=group

INTERNET
Van dicht bij
https://vimeo.com/44228708
Bee - 3d animated short

ZELFBOUWWASSMELTER (Really Useful Box)
(Met dank aan Philippe Vercammen via het forum).

Voor een low budget met hoog rendement.
In een 35 l. box passen 11 ramen simplex welke op die manier ineens afgesmolten kunnen worden.
(In het fotovoorbeeld hieronder wordt gebruikgemaakt van een 42 l. box).
Smeltduur: 2 x anderhalf uur voor een volledige kast. Volgens de gebruiker kortere verwerktijd dan
met de grote inoxen wassmelters die veel plaatselijke bonden uitlenen. Het scheelt als je de box
isoleert. Door dekens over de bak te leggen kan je de temperatuur nog hoger houden, wel met het
risico dat de bak gaat vervormen. De fabrikant garandeert temperatuurbestendigheid tot 80° en
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stoom is al over de 100°, dus zit je al flink tegen de limiet of zelfs erover! Door in een varroarooster
onder de ramen in de bak te voorzien is de box nadien redelijk proper en hoef je enkel het rooster en
de ramen af te schrapen.
Technische info : http://www.reallyusefulproducts.co.uk/belgium_d/html/boxdetails.php
Afmetingen:
(lengte x breedte x
diepte)
Extern Intern
35 litre Really Useful Box
480 x 390 x 310
370 x 310 x 280
42 litre Really Useful Box
520 x 440 x 310
405 x 365 x 280

NIEUWJAARCADEAUTJE VOOR DE IMKEREEGA'S ?
https://www.shirtee.com/imker25?___store=en
Mijn man is Imker en ik ben zijn koningin / T-Shirt

Nog wat keuze ...
https://www.shirtee.com/catalogsearch/result/index/?p=4&q=imker
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JAARPROGRAMMA 2017













21 januari : "Waswafels gieten" Roger De Vos.
5 maart: Algemene vergadering en voordracht "De apotheek van Moeder Aarde" Isabelle
Peters
12 maart : Start cursus voor beginners.
Gezamenlijke suikeraankoop
19 mei: "Eenvoudige koninginnenkweek" Gaston Van de Vloet
16 juni: "Het belang van het tellen van varroa’s” Ronny De Vylder
23 augustus : "Het belang van stuifmeel bij het inwinteren" Ghislain De Roeck.
8 oktober : "Maken van mede" Eric Bruggeman
29 oktober : Fruit, Bij en ...jij?" Geraardsbergen Bij-Vriendelijk
Gezamenlijke bloembollenaankoop
19 november : uitreiking getuigschriften cursus imkeren voor beginners
16 december : waswafels gieten

HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23

www.onsdenderbieken.be

9

10

