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1 AGENDA  

1.1 Volgende vergadering  

We hernemen onze vergaderingen vanaf oktober in ons vergaderlokaal bij de 

Seppe. 

1.2 Zondagmatinee 4/9/2022 om 9u30: “Laatste loodjes” 

Een laatste zondagmatinee voor jonge imkers met vragen. 

De grote vakantie zit er bijna op, maar voor de imkers staan er mogelijk nog een 

paar items op de takenlijst. We beginnen zoals gewoonlijk met het beantwoorden 

van vragen van imkers. Daarna zullen we het hebben over: 

- Invoering koninginnen 

- Laatste siroop voor de inwintering 

- Controle van de bijenvolken : genoeg eten, moer ok, varroa-behandeling….. 

- Extra uitleg over de oxaalzuurstrip, die niet meer aangekocht kunnen worden in 

Nederland.  Zelf de strips maken is een mogelijkheid.  We zullen het 

bespreken. 

 

Locatie: educatieve bijenstand Huldenberg 

de Limburg Stirumlaan 66 

3040 Huldenberg 

2 MEDEDELINGEN  

2.1 Aziatische hoornaars opsporen 

Vorig jaar waren er weinig meldingen van wespen en hoornaars.  De slechte zomer 

2021 had dan toch iets positiefs.  

2022 is een droog en warm, dus ideaal voor wespen en hoornaars. 
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De Aziatische hoornaar duikt overal op, en op Vespawatch komen dagelijks 

meldingen binnen. Voor wie denkt dat het in onze buurt wel meevalt, tonen de 

meldingen op Vespawatch wel iets anders. Het aantal waarnemingen stijgt de 

laatste tijd trouwens exponentieel.  

In onze club zijn er verschillende vrijwilligers, die op zoek 

gaan naar de Aziatische hoornaar.  Samen met 

imker/vrijwilligers van andere verenigingen worden de 

nesten opgespoord en verdelgd.  Een speciale vermelding 

voor Tom Vranken, die met passie, veel geduld en met zijn 

verrekijker de nesten vindt.  Zonder zijn inzet en 

deskundigheid zouden vele nesten ongebreideld kunnen 

overleven, en zou het voor onze volken de komende jaren 

nog moeilijker worden. 

Alleen kan Tom dat natuurlijk niet bolwerken.  Daarom 

vraag ik jullie met aandrang om bij een melding van de 

Aziatische hoornaar in je gemeente (of naburige gemeente) 

mee te helpen aan de zoektocht. 

Het voorbereidende werk zou door de lokale imkers moeten 

uitgevoerd worden.  Dit omvat : plaatsen van lokpotten, 

merken van Aziatische hoornaars (kan eenvoudig met wat nagelak en een potje 

Figuur 2 Merken Aziatische 
hoornaar (foto Stephanie Van 
Den Broucke) 

Figuur 1 waarnemingen hoornaars in onze streek 

https://vespawatch.be/
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waarmee je bijen merkt), vliegrichting bepalen, afstand lokpot-nest bepalen (op 

basis van vliegtijd, 1 minuut is 100 m).  

Wanneer je met de lokpotten in de buurt van het nest zit, dan kan je Tom vragen 

om het nest te lokaliseren. 

Heb je geen ervaring ?  Geen probleem, sluit aan bij de whatsapp-groep, en ga mee 

kijken en luistern bij de meer ervaren hoornaarjagers. 

Ik herhaal de oproep om je kandidaat te stellen om te gaan zoeken in je buurt.  Vele 

imkers hebben 

reeds hun naam 

doorgegeven, 

maar andere 

imkers wachten af. 

Als je denkt dat de 

hoornaar jou 

bijenstand 

ongemoeid zal 

laten, droom dan 

maar rustig verder. 

Ben je kandidaat : 

geef je naam door 

aan Stevens Jan 

via mail of via je 

gsm. 

 

2.2 Een lokpot maken hoe doe je dat ? 

Een bokaal met een gaatje van max 1 cm in het 

deksel. Steek hierdoor een lapje vaatdoek dat tot op 

de bodem van de pot komt. Het lokmiddel hoeft niet 

duur te zijn. Een mengsel van 1/3 bier, 1/3 witte 

wijn en 1/3 suiker, grenadine of cassissiroop doet 

het perfect. Je kan hiervoor de goedkoopste wijn en 

het goedkoopste bier dat je vindt gebruiken. Onze 

Aziatische bezoekers zijn niet kieskeurig. De 

alcohol in het mengsel houdt onze bijen ervan weg. 

Zitten er teveel Europese hoornaars op je pot, hang 

er dan twee boven elkaar. Met een beetje geluk 

zitten de Europese boven en de Aziatische onder. 

Anders moet je de Europse afvangen met bv. een vlindernetje.  

Figuur 4 Aziatische hoornaar op lokpot (foto 
Sabine Van Der Biest) 

Figuur 3 Aziatische hoornaars op wat suikerdeeg op een bijenstand (foto Johan Lembreght) 
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3 ONZE SPONSORS 
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In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren:  

Zie website Nectar 
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