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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw 

Website: www.imkersbond-bonheiden.be 

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 

 

 

Contactgegevens 

 

Voorzitter  

Siegfried D’hont 

0486 50 94 61 

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 

Website 

Peter Cassiers 

0473 46 40 53 

Webmaster@imkersbond-

bonheiden.be 

 

Gezondheidsadviseur 

Julien Wilna 

015 51 32 79 

Gezondheidsadviseur@imkersbond-

bonheiden.be 

   

 

 

 

Ledenblad 

Paula Declercq 

0486 53 86 84 

Zoemuit@imkersbond-

bonheiden.be 

 

Ontmoetingsruimten: 

 

Zoem-in & Krankhoeve: 

Grote Doelstraat 1 

2820 Bonheiden 

 

Sint-Maartensberg: 

Sint-Maartensberg 1 

2820 Rijmenam 

 

 

 

http://www.imkersbond-bonheiden.be/
http://46.40.53./
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Verslag  Logen en Waswafelen 

 

Het mag gezegd worden dat het logen en waswafelen een 

succes was.  Met ongeveer 30 kg was te wafelen en meer 

dan 600 raampjes en 20 rompen te logen hadden Louis en 

Franh meer dan hun handen vol. 

Het was dan ook al vroeg dag voor Louis die reeds om 

6u30 met waswafelen begon, terwijl Franh en Michel om 8 

u aan hun taak begonnen. 

Dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers verliep alles 

vlot, alhoewel er één iemand te laat op het appel was 

omdat hij vergeten was om zijn uurwerk aan het zomeruur 

aan te passen. 

De loogbakken werden dezelfde dag nog proper gemaakt 

en weggeborgen maar het waswafelmateriaal werd pas de 

volgende dag gekuist en opgeruimd wegens vrij laat 

gedaan en ook omdat de fut eruit was. 

Met veel dank aan Louis en Franh en de vele helpende 

handen die een stuk van hun vrije tijd hebben opgeofferd 

voor onze bond. 

 

Paula. 

Scheppen van zwermen 

 

Onze bestuursleden krijgen regelmatig telefoontjes om 

ergens een zwerm te gaan scheppen.  We willen echter al 

onze leden de mogelijkheid bieden om zwermen te 

scheppen en vandaar onze vraag wie er geInteresseerd is  

en voor welke regio.  Je naam en telefoonnummer worden 

dan op onze website gepubliceerd. 

Ben je kandidaat, stuur dan een mailtje naar  

paula.d@telenet.be met opgave van je naam, 

telefoonnummer en de regio. 

Alvast bedankt.  

 

mailto:paula.d@telenet.be
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Befferveld 

 

Wij willen iedereen er graag aan herinneren dat 

Imkersbond Bonheiden aan alle leden de mogelijkheid 

biedt om met één of meerdere kasten tijdelijk uit te wijken 

naar onze standplaats op Befferveld.  Heeft hier iemand 

nood aan, neem dan contact op met Michel tel. 0478 88 31 

71 of Bart tel. 0497 19 62 58. 

 

Afleggers  

 

We hebben heel wat reacties gekregen van leden die na de 

winter geen bijen meer hebben en dus een aflegger hebben 

gevraagd.  En ook dit jaar hebben we weer een aantal 

nieuwe leden die zullen starten met imkeren en aan wie we 

ook een volkje wensen te geven. 

Onze bond kan aan een aantal vragen zeker voldoen via de 

kasten op Befferveld maar de vraag is groter dan het 

aanbod.  Daarom een oproep naar de leden om een 

aflegger te geven en in het bijzonder een oproep naar de 

leden die vorige jaren via onze bond een aflegger hebben 

gekregen, om nu als wederdienst een aflegger af te staan 

om aan de vraag te kunnen voldoen.   

We zijn  ook nog steeds op zoek naar peters/meters om 

startende leden met raad en daad bij te staan. 

Graag een mailtje naar i.b.bonheiden@telenet.be 

 

Oproep Spic & Span 

 

En ja, we zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons 

lokaal Zoem-In af en toe eens wil komen poetsen. 

Ben je kandidaat of wil je meer info, contacteer dan Paula 

paula.d@telenet.be – tel. 0486 53 86 84 

 

 

mailto:i.b.bonheiden@telenet.be
mailto:paula.d@telenet.be
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Overlarven 

 

De IBB bezit reinteeltmoeren Carnica en Buckfast.  

Geïnteresseerden kunnen hiervan overlarven op 24 en 28 

mei in de namiddag. Inschrijven kan via 

i.b.bonheiden@telenet.be   

 

Bayer niet akkoord met radicaler bannen 

neonicotinoïden 

De Europese Commissie deed een voorstel om het gebruik van 

neonicotinoïden nog verder in te perken. Als fabrikant van twee 

van de drie geviseerde actieve stoffen kan Bayer zich daar niet in 

vinden en maakt het zich ernstige zorgen. “Landbouwers krijgen 

minder mogelijkheden om schadelijke insecten te onderdrukken. 

De kans op resistentieontwikkeling bij andere insecticiden 

verhoogt hierdoor”, klinkt het. Patricia Smet van Bayer Crop 

Science in Diegem legt uit dat het huidige voorstel losstaat van 

de review van de wetenschappelijke literatuur die werd 

aangekondigd bij het ingaan van de gebruiksbeperking in 2013. 

Het is daarentegen gebaseerd op nieuwe richtsnoeren van EFSA 

voor risico-onderzoek naar bijengezondheid, “die niet door de 

lidstaten zijn goedgekeurd”, zo benadrukt Bayer. 

In 2013 beperkte de Europese Commissie het gebruik van 

imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam vanwege hun 

vermeend effect op de gezondheid van bijenpopulaties. 

Toen werd ook een review van nieuwe wetenschappelijke 

informatie aangekondigd. Het resultaat hiervan wordt eind 

dit jaar verwacht zodat het nieuws dat ‘Brussel’ het gebruik 

van dit type insecticiden nog sterker aan banden wil leggen 

elders zijn oorsprong vindt. Alleen in de glastuinbouw 

zouden deze middelen nog toegelaten worden omdat een 

serre een gesloten teeltsysteem is. Aan de lidstaten is een 

reactie op het voorstel gevraagd. 

De voortvarende aanpak van de Commissie is gebaseerd op 

een beoordeling door de wetenschappelijke autoriteit EFSA. 

Een beoordeling waar Bayer, fabrikant van insecticiden op 

mailto:i.b.bonheiden@telenet.be
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basis van imidacloprid en clothianidine, zich niet in kan 

vinden. “EFSA gebruikte een niet goedgekeurd voorstel 

voor nieuwe richtsnoeren voor risico-onderzoek naar 

bijengezondheid, de zogenaamde EFSA Bee Guidance. De 

EU-lidstaten gaven hun goedkeuring nog niet aangezien de 

richtsnoeren op meerdere punten tekortschieten. Met 

name de onrealistische veiligheidsfactoren, de onwerkbare 

eisen voor veldproeven en het ontbreken van internationaal 

gevalideerde en goedgekeurde proefopzetten zijn 

problematisch”, laat de Belgische afdeling Crop Science van 

Bayer in Diegem weten. 

Nog volgens Bayer gaat het voorstel van de Commissie 

volledig voorbij aan de negatieve gevolgen voor de 

landbouw door het gebruik van “minder geschikte 

beschermingsmethodes”, wat een verwijzing is naar de 

volleveldbespuiting die in de plaats zal komen van een 

zaaizaadcoating. Ook wordt gevreesd voor 

resistentieproblemen bij de overblijvende insecticiden. 

“Dergelijke ingrijpende beslissingen over inperking van 

middelengebruik zouden gebaseerd moeten worden op 

een zorgvuldige en transparante impactanalyse”, klinkt het. 

Bayer gaat, samen met de Europese brancheorganisatie 

voor gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten (ECPA), al 

geruime tijd in dialoog over de ‘Bee Guidance’ met EFSA en 

de Commissie. “We deden diverse constructieve voorstellen 

om het document werkbaar te maken. Het is immers van 

groot belang om de veiligheid van bijen te waarborgen. Tot 

op heden heeft de Commissie hier geen gehoor aan 

gegeven. 

Op basis van alle beschikbare wetenschappelijk informatie 

is Bayer er van overtuigd dat het gebruik van 

neonicotinoïden volgens de voorschriften veilig is voor 

bijen. “Het gebruik van deze middelen in een geïntegreerd 

teeltsysteem, en volgens de goede landbouwpraktijken, 

beschermt bijen tegen mogelijke gevaren. Telers hebben 

vele methoden en technieken tot hun beschikking om deze 
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middelen op een voor bijen veilige manier te gebruiken.” 

Bayer zegt dat het zal blijven ijveren voor een risicoanalyse 

die bijen beschermt en tegelijk waarborgt dat telers een 

effectief middelenpakket ter beschikking hebben. “Het is 

van groot belang dat de huidige werkwijze van EFSA en de 

Commissie wordt aangepast. Het is onwenselijk dat voor 

bijen veilige toepassingen van middelen worden verboden 

met als argument de bijengezondheid.” 

Bron : Vilt 07/04/2017 

 

Zaterdag 22 april – Zoem-In – 14 uur – 

Opendeurdag 

 

Onze eerste opendeurdag van dit jaar op 26 maart barstte 

uit zijn voegen omwille van de enorme interesse.  De 

kasten werden voor de eerste maal gecontroleerd na de 

winter door Eric, geholpen door een aantal vrijwilligers. 

Door het mooie weer zijn de koninginnen volop aan de leg 

en is het dus hoog tijd  om de bijtjes meer plaats te geven.  

Hoe dit in zijn werk gaat kun je dus op 22 april komen 

zien. 

 

Zaterdag 6 mei – Zoem-In – 10 uur – Opendeurdag 

 

Twee weken later zal Eric demonstreren hoe je het 

zwermen onder controle kunt houden.  Heel belangrijk 

want geen enkele imker, op enkele uitzonderingen na, wil 

een deel van zijn bijen verspelen. 

Ook de varroa steekt weer zijn kop op en dus is het heel 

belangrijk om tijdig in te grijpen.  Hoe dit te doen ?   De 

darrenraatmethode is er één van en zal ook door Eric 

uiteglegd en gedemonstreerd worden.  

Lentemarkt Bonheiden 

 

Op zaterdag 13 mei organiseert Bonheiden naar jaarlijkse 

traditie zijn lentemarkt.  Ook Imkersbond Bonheiden zal 
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weer een standje bemannen om de bijtjes de promoten en 

de Bonheidense honing te verkopen. 

Het zou ons enorm plezier doen moesten jullie ons een 

bezoekje brengen.  Jullie kunnen er ons vinden tussen 15 u 

en 19u. 

 

Agenda 2017 

 

Zaterdag 22 april – Opendeurdag Zoem-In – 14 uur – 

Uitbreiden volkeren en plaatsen honingzolders 

Zondag 23 april – Plantenbeurs Putte/Grasheide van 9u00 

tot 17u00 

Zaterdag 6 mei - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – 

Darrenraatmethode en zwermcontrole 

Zondag 21 mei - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – Maken 

van afleggers en algemene controle 

Zaterdag 10 juni – mogelijkheid tot slingeren van 

voorjaarshoning  

Zondag 11 juni - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – 

Invoeren van koninginnen en Honing oogsten 

Zondag 25 juni - Opendeurdag Zoem-In - 10 uur – 

opvolgen afleggers – volkeren verenigen 

Zaterdag 08 juli - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – Moer 

arrestmethodes en varroabestrijding na laatste 

honingoogst 

Zaterdag 22 juli – mogelijkheid tot slingeren zomerhoning  

Zaterdag 16 september - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – 

Laatste nazicht en inwintering 

Zondag 24 september – Ten Huize van... – meer info 

volgt. 

Zaterdag 14 oktober – Zoem-In – ganse dag logen, 

wassmelten en waswafelen 

 


