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Zolang het niet vriest kan er nog veel in de tuin gebeuren
om het volgend bijenjaar voor te bereiden.
Fruit snoeien, behalve steenfruit en lentebollen planten.
Bij het opruimen bedenk dat er eind maart op de
Bijenmarkt ook planten welkom zijn om te ruilen of weg te geven.


Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Nieuwjaarswoordje van de voorzitter.
Jaren komen, jaren gaan. Als we 2014 overlopen was het
voor de vereniging een topjaar.
Ik kan mij niet herinneren dat er op één jaar tijd zoveel
activiteiten georganiseerd werden door onze vereniging
als in 2014.
Het jaaroverzicht is te bekijken op onze site:
http://derossebie.be/passeee/activiteiten-2014 .
De cursus voor gevorderden werd afgesloten door een 15tal cursisten.
Met de Stad Turnhout werden gesprekken aangegaan
wat resulteerde tot de oprichting van een bijenhal
waarvan de Rosse Bie de uitbating van doet.
Tevens werden andere locaties (Stadskantoor Blairon,
Warande) ter beschikking gesteld.
Mede door de inspanningen van het bestuur en de
actieve werking van de Rosse Bie werd het ledenaantal
van de vereniging tot 51 leden opgetrokken in 2014.
Vanaf 2015 zullen de ledenvergaderingen in de
Stadsboerderij doorgaan.
Later wordt dit geëvalueerd maar de bijenmarkt en het
teerfeest blijven in de Heischuur.
Voor onze bijen was het voorjaar 2014 excellent, imkers
met volkeren op sterkte hadden gegarandeerd honing.
De zomer daarentegen was niet zo goed.
Verschillende cursisten werden van een volkje voorzien,
en enkele van deze gasten konden zelfs in 2014 hun
eerste honing slingeren. Niettegenstaande zij hun volkjes
perfect opkweekten in de zomer werden ook zij
geconfronteerd met bijensterfte later in de herfst.
Daarom ook mijn oproep om niet te wachten tot het te
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laat is om andere imkers te vragen om hun bijen na te
kijken.
Aan al de leden, bestuursleden en hun familie wens ik
een gezond en bijenvriendelijk Nieuwjaar.
Toon Jacobs

LIDGELDEN VOOR 2015
=====================
30 euro voor een A-lid met Het Ros Bieke – 25 euro voor een Alid zonder Het Ros Bieke
10 euro voor een B-lid met Het Ros Bieke – 5 euro voor een Blid zonder Het Ros Bieke
In Nederland wonende leden: 35 euro voor een A-lid met Het
Ros Bieke, 30 euro zonder.
De lidgelden dienen betaald te worden op het rekeningnummer van de
Rosse Bie.
BE24 9731 1250 1038.
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Primeur in Knokke-Heist –

Bijen als milieubewakers.
Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen een rol als
milieubewakers toebedeelt.
De laatste jaren
bereiken ons
steeds meer
alarmerende
berichten over de
daling van de
bijen-populatie in
de wereld. Bijen
zijn van
primordiaal
belang, niet alleen
voor het behoud
van ons milieu,
maar ook voor de
diversiteit van ons
voedselaanbod.
Zij zorgen immers
voor de bestuiving van planten en bloemen, waardoor die kunnen uitgroeien
tot vruchten of groenten. 84% van de in Europa gekweekte vruchten en
groenten zijn afhankelijk van bestuiving. Die tendens tot verdwijning doet zich
ook voor op het gebied van plantenverscheidenheid en biodiversiteit.
De gemeente Knokke-Heist is erg begaan met het lot van de bijen en wil
graag haar bijdrage leveren aan de biodiversiteit. In 2011 is Knokke-Heist op
kleinschalig niveau begonnen met het inzaaien van een aantal
bloemenweiden.
Nu stapt de gemeente in een globaal, innovatief en zeer uniek project in
samenwerking met de firma BeeOdiversity o.l.v. Dr.Bach Kim Nguyen,
professor aan de Universiteit van Luik. Hij geniet wereldfaam en is een expert
in bijen en biodiversiteit.
Deze uitzonderlijke samenwerking richt zich tot een breed publiek en bestaat
uit volgende onderdelen:
• Een bijen- en biodiversiteitscentrum in de tuin van CC Scharpoord met de
focus op de werking van bijen en de rol die ze spelen in de biodiversiteit en in
de voedselverscheidenheid.
• Meer dan 10 bijen- en biodiversiteitstuintjes waar scholen, inwoners en
bezoekers van Knokke-Heist meer te weten komen over honingbijen en
andere bestuivers.
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• Twee fietsroutes en één wandelroute waarbij heel wat kan worden
opgestoken over bijen, biodiversiteit, honingbloemen, bestuivers, vlinders,
wilde bloemen, veldbloemen… Een kaart van de routes en een educatieve
vragenlijst zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst.
• Een meer adequate groen-inrichting van publieke ruimten, zowel in de
versteende als open ruimte met inplanting van info-borden die het publiek
toelichten en bewust maken over het belang van bloem & bij.
Met dit project wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit
verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier
monitoren. Wat slechts weinigen weten is dat bijen zeer nuttig zijn om de
ontwikkeling van het milieu op te volgen en te verbeteren. Door honing te
verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na
analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate
milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van
pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende
insecten en het overlevingsvermogen van bijen, wat een uitstekende indicator
van de algemene milieutoestand is.
De firma BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die op deze
gegevens gebaseerd is. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere
kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en
maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de
natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende
bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Dit is een echte innovatie,
want Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als
milieubewakers toebedeelt.
Door samen met BeeOdiversity in dit milieuproject te stappen werkt KnokkeHeist mee aan een algemener project ter bescherming van de biodiversiteit en
de bijen in België, en op termijn in Europa.
BeeOdiversity is een bedrijf dat ontstaan is uit maatschappelijk
ondernemerschap en dat projecten ontwikkelt en advies verleent ter
bevordering van biodiversiteit, met name via de bij. Het bedrijf heeft een
innovatieve en wetenschappelijke totaalaanpak, waarbij het alle betrokken
actoren (bedrijven, openbare instellingen, particulieren, wetenschappers,
imkers, boeren) ook bewustmaakt en bij projecten betrekt.
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INTERESSANTE CIJFERS:
• Dagprestaties:
Als 1 bij op 1 dag 10 maal uitvliegt en daarbij per vlucht 20 bloemen bezoekt,
bestuift zij daarbij 200 bloemen.
Elk bijenvolk bestaat uit 2/3 kastbijen en 1/3 haalbijen. Dat betekent dat er per
dag 2.000.000 bloemen worden bezocht!
• Vluchtprestaties:
– Vluchtsnelheid van een bij: 6 à 8m/seconde
– Gemiddeld gevlogen afstand per dag: 85km
– Maximum gevlogen afstand per dag: 175km
– Gemiddelde vluchtduur van 1 vlucht: 27 minuten
– Gemiddeld aantal vluchten per dag per bij : 13 vluchten

azazazazaza

Honingkeuring oktober 2014.
Op de vorige honingkeuring onder leiding van onze Keurmeester Pierre Sanders werden
minder honingmonsters aangeboden tegenover andere jaren.
Zoals steeds kreeg de winnaar een fles mede en een eervolle vermelding in het Ros Bieke.

In 2014 kon Toon Jacobs met zijn voorjaarshoning de eerste plaats wegkapen
met 1 punt voorsprong op Jef Machielsen.
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Bloemen en bijen
Bijen behoren reeds sedert oertijden tot de nuttigste dieren op aarde. Zij
verzamelen zoete sappen uit de bloemen en op de planten voor de honingproductie, maar van veel groter belang is hun functie om elk jaar opnieuw de
bloemen te bestuiven.
Zolang de zon schijnt Is de bij onderweg "van bloem tot bloem" De haalbijen
zijn zelfs gespecialiseerd in hun werk. Een deel ervan legt zich toe op het
halen van nectar, een ander deel op het verzamelen en naar huis brengen
van stuifmeel. Bij dit werk brengen de bijen in de bloem een gedeelte van
het stuifmeel van de omringende meeldraden op de kleverige stempel van het
vruchtbeginsel. Het is zo dat de "bloemvaste" bijen tijdens éénzelfde vlucht
alleen bloemen van dezelfde soort bezoeken.
Zo brengen ze de bevruchting tot stand. Bij veel planten kan namelijk die
bevruchting alleen met de hulp van insecten plaats hebben. En daarbij zijn
de bijen bijzonder bekwaam.
In de fruitteelt alleen al vertegenwoordigt, alleen in ons land, de tussenkomst
van de bijen aan opbrengst ter waarde van meer dan 188 miljoen euro.
Als we daarbij hun bijdrage rekenen tot de bestuiving van bessen, of voor de
vruchtzetting in groenten- en landbouwteelten, dan mogen we stellen dat
die waarde jaarlijks de 250 miljoen overtreft. Maar ook zonder die cijfers blijft
de onschatbare waarde van de bijen gelden bij het behoud en het
voortbestaan van ontelbare planten die voor hun vruchtzetting, en dus de
zaadvorming. op de tussenkomst van insecten aangewezen zijn.
.
Wanneer men weel dat 70 lot 90 % van alle dieren die bloemen bezoeken
bijen zijn, dan wordt niet slechts hun reden van bestaan voor iedereen
duidelijk maar ook dat ze absoluut noodzakelijk zijn. Onze plantenwereld zou
zonder bijen op korte tijd veel van zijn pracht en veelzijdigheid verliezen.
De bijen verdienen dus onze bijzondere aandacht en bescherming. Daarom
moeten in onze tuinen die nectar- en stuifmeelgevende planten, waarop de
bijen graag vliegen, meer aangeplant worden. En dit om de goede reden dat
ook de fruitbomen voor hun bevruchting voor een groot deel van de hulp van
de bijen afhankelijk zijn.
Geschikte planten zijn :
Éénjarige bloemen :
Alyssum Centaurea, Clarkia. Eschsoholzia. Iberis, Leonurus. Linaria,
Nigella, Reseda, Rudbeckia, Salvia.
Doorlevende planten :
Aconitumr Aster, Althea. Alyssum, Arabis, Coreopsls. Corydalis. Echinops,
Eryngium, Gaillardia, Heleniurn, Helianthus, Heracleum, Lythrum,r Monarda,
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Nepeta, Papaver, Rudbeckia, Salvia, Scabiosa, Sedum, Soiidago, Statice,
Thymus, Verbascum.
Houtgewassen :
Berberis, Calluna, Chaenomeles, Crataegus, Daphne, Erica, Genista,
Hybiscus, Ligustrum, Lonicera, Mahonia, Malus, Polygonum, Prunus,
Rhamnus, Ribes, Robinla, Salix, Symphoricarpus, Tilia, Weigela.
Duidelijker nog zien we dat de bijen nodig zijn als we de enorme massa van
de meest uiteenlopende voedingsproducten in overweging nemen die in de
industrie of het huishouden verwerkt worden, zoals confituren en conserven.
De waarde hiervan is nauwelijks te schatten. De basis voor deze producten
zijn vruchten die voortkomen van bomen, struiken en planten uit de tuinen,
akkers en bossen, die - en hier komt het op aan - zonder bestuiving van de
bloemen niet zouden ontslaan zijn. Of het nu gaat om de grote reeks van
producten zoals bijvoorbeeld appel – en pruimensap, kersenlikeur,
zonnebloemolie, bonen en erwten in hun verschillende bereidingen, het staat
vast dat hun oorsprong meestal bij bloemen en bijen ligt. Wie dit verband
ziet kan alleen positief ingesteld zijn tegenover de bi|en. Hel nut van de bijen
wordt over het algemeen beoordeeld naar de honingopbrengst. Van de
waarde van honing hoeft hier gaan bewijs te worden geleverd. De
honingopbrengst vertegenwoordigt zowat één tiende van de fruitopbrengst in
waarde.
De grote vreugde die ieder imker, ook de beginneling. beleeft met bijen, ligt
eigenlijk aan de grondslag van het bijenhouden Hel is werkelijk door de
idealistischeinzet van de imker dat het onvervangbaar werk van de bijen
mogelijk wordt. Altijd en overal waar bijen hun vredige, nuttige en
natuurbeschermende arbeid verrichten, moeten wij. mensen, hun de grootste
bescherming schenken.
Dat geldt voornamelijk bij het gebruik van sproeimiddelen. De wet legt de
verplichting op bij producten die gevaarlijk zijn voor de bijen, dit op de
verpakking te vermelden. Met deze producten is de grootste voorzichtigheid
geboden. Vermits iedereen die met het werk van de bijen vertrouwd is,
overtuigd is van hun onmisbaarheid, moeten er ook overal waar het enigszins
mogelijk Is bijenvolken kunnen geplaatst worden. Het nut ervan zal ten goede
konmen aan de bezitters van een tuin maar tenslotte ook aan alle
verbruikers in stad of land.
Vrij vertaald en aangepast uit het duuits : Blümen und Bienen, Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forste Duitsland.

Door E. Nyssens
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Men moet de honing zo uit de korf nemen,
dat er voor de bijen ook nog wat blijft.
Vvvvvvvvvvvvvvvv
Arabisch spreekwoord: Heb je een goede vriend, misbruik hem dan niet.

Recepten met honing.
Een honingsaus doet het goed bij lamsvlees en verandert een misschien
alledaags gerecht in iets speciaals.
Ingrediënten :
4 lamskoteletjes
een weinig olie ( olijf – of koolzaadolie )
1 afgestreken dessertlepel bloem
sap van één citroen
1 dessertlepel honing
1 dl bouillon
wat peterselie of ??? om te garneren
Bestrijk de koteletten met wat olie en leg ze onder een hete grill om aan beide
zijden te bruinen. Temper de hitte en laat ze verder garen , zet apart en houd
ze warm.
Wat vet van de grillpan overgieten in een steelpannetje (ongeveer één soeplepel ) en roer er de bloem door. Laat dit op een laag vuur sudderen tot het
bruin is. Roer er dan het citroensap, honing en bouillon door. Al roerend drie
minuten flink verhitten.
Schenk de saus over de koteletjes, bedek ze geheel met de saus en dien
gegarneerd op. Smakelijk!

't Ros Bieke 2015 – 1

–9-

TE NOTEREN
================

Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender
en / of agenda.

Donderdag 8 januari 2015 te 19.30 u
in de Stadsboerderij te Turnhout Veldekensweg

Nosema – onderzoek

Voordrachtgever: Toon Jacobs

Op deze eerste ledenvergadering van het jaar wordt het ziektebeeld
Nosemose belicht.
Leden die hiervoor hun bijen willen laten onderzoeken, kunnen een 30-tigtal
dode bijen per kast meebrengen naar deze vergadering. (bij voorkeur
vliegbijen, maar liefst niet te oude dode)

Bereikbaarheid Stadsboerderij:
Via de Ring – Heizijde – aan boerderij Mertens zandweg op : = de
Veldekensweg (Veldekenshof) – 500 m verder rechts = Stadsboerderij

Donderdag 12 februari 2015 te 19.30 u
in de Stadsboerderij te Turnhout Veldekensweg
Algemene vergadering +
Voordrachtgever: Luc Pauwels

Azijn maken van honing

Op zondag 29 maart 2015 in de Heischuur, Bijenmarkt
Schuurhoven 2 te 2360 Oud-Turnhout.
13.00 - 14.00 u: Aanvoer van bijenvolkeren, bloemen en planten, en
bijenteeltmateriaal (ook tweedehands)
13.30 - 15.00 u: Plantenruil en verkoop bijenmateriaal
15.00 - …..
Verkoop per opbod van de bijenvolkeren

------------------------– 10 –
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Datum

Activiteiten : begin 2015

di 6 jan 15

Bestuursvergadering

do 8 jan 15

Ledenvergadering : Nosema onderzoek

do 12 feb 15

Statutaire ledenvergadering + Azijn maken met honing

do 5 mrt 15

Bestuursvergadering

zo 29 mrt 15

Bijenmarkt en plantenruil

do 9 apr 15

Ledenvergadering : Bio-dynamisch imkeren

do 7 mei 15

Bestuursvergadering

do 14 mei 15

Ledenvergadering : Insecticiden / bijen

do 11 jun 15

Ledenvergadering : Oogst en gebruik van propolis

De Rosse Bie organiseert een Bijenmarkt
en plantenruil
Op zondag 29 maart 2015 in de Heischuur,
Schuurhoven 2 te 2360 Oud-Turnhout.
Klok verzetten
13.00 - 14.00 u: Aanvoer van bijenvolkeren, bloemen en planten, en
bijenteeltmateriaal (ook tweedehands)
13.30 - 15.00 u: Plantenruil en verkoop bijenmateriaal
15.00 - …..
Verkoop per opbod van de bijenvolkeren
Stand met verkoop van bijenmateriaal door de
bijenhandelaar het Bijenhuis.
In 2014 werden 51 volkeren aangeboden die allen verkocht werden.
Voor de plantenruil kunnen enkel bloemen en planten geruild of weggegeven
worden,
er is dus geen verkoop.
Heb je zin om dit alles af te zien of om een gezellig babbeltje te doen met
andere imkers, met of zonder een lekkere pint of tas koffie, dan is dit de

"Place to Be(e)"
http://derossebie.be/activiteiten-2015
info@derossebie.be , Tel: 0468155937
azazazazaza
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Gelezen in Keuringsdienst van waarde>Seizoenen>2014>honing :sept. 2014

Plastiek in honing
De Keuringsdienst van Waarde heeft een aantal honingmerken laten testen op
de aanwezigheid van microscopische kunststofdeeltjes. Is het waar dat er
plastic in honing kan zitten? En is die kans minder groot als je honing met een
EKO-label koopt? We lieten het onderzoeken door het Instituut voor
Milieuvraagstukken.
Geteste merken
Vijf verschillende honingmerken zijn getest op de aanwezigheid van
microscopische kunststofdeeltjes. Het gaat om de Albert Heijn Bio
Bloemenhoning, De Traay Bloemenhoning, Langnese Goudhelder honing,
Albert Heijn Bloemenhoning en De Traay Zonnebloemhoning. Van deze vijf
merken hebben de Bio Bloemenhoning van Albert Heijn en de
Zonnebloemhoning van De Traay een EKO-label.
Testresultaten
Alle onderzochte honingmerken bevatten kleine deeltjes kunststof. Gemiddeld
zijn er 210 deeltjes per kilo honing teruggevonden. De bron van de
kunststofdeeltjes in de honing en de eventuele risico’s voor de
volksgezondheid zijn niet onderzocht. De deeltjes kunnen op een of meerdere
stappen in de productieketen (van bijenkorf tot verpakkingsfase) onbedoeld
worden geïntroduceerd. Opvallend is dat de honingmerken met een EKO-label
gemiddeld meer plastic bevatten dan de merken zonder EKO-label.
N.v.d.R. : Het EKO-label bevestigd dat deze produkten biologisch zijn. Dit
houdt o.a. in dat deze honing van bijen komt die in hun omgeving (3 Km
straal) alleen biologische gewassen vinden.
Overzicht :
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Teerfeest 2014
Op vrijdag 12 december 2014 was het weer zover : De Rosse Bie hield haar jaarlijks
teerfeest een mooie afsluiting van het jaar. Het was al enkele jaren geleden dat we nog
met zovelen waren. De Haard, de cafetaria van de Heischuur zat aardig vol, even hebben
we zelfs overwogen om een andere ruimte te nemen maar het ging nog, lekker bij
mekaar, voor een overzicht zie bijgevoegde foto:

De laatste tafel op vorige foto van wat naderbij :
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Na het aperitief: Kirr Royal en het heerlijk gerecht, bereid door Hild Roes van OudTurnhout gevolgd door een gezellige babbel was het de beurt aan de “ Bingo “met voor
iedereen prijs. Deze Bingo was onder toezicht, niet van gerechtsdeurwaarders maar van
strenge bingomeesters : Toon en Maarten (zie onderstaande foto)

Dat het gezellig wasbleek wel na de bingo, iedereen bleef rustig geanimeerd verder teren.
Voorwaar een waardige afsluiting van het jaar. Volgend jaar verwachten we nog meer
jongere leden.

Bijenweide
De Vuilboom
De vuilboom (Frangula alnus Mill.vroeger : Rhamnus frangula L.), ook
sporkehout en hondshout genoemd, een tot 5 meter hoge struik, vinden we
tussen ander kreupelhout in vochtige loofbossen, moerassen en langs
beekoevers. Door Linnaeus (1707-1778), die in de 18de eeuw een
systematische indeling van de toen bekende gewassen maakte, werd hij
Rhamnus frangula genoemd. De geslachtsnaam 'Rhamnus' zou afgeleid zijn
van het Keltisch 'ram = doornstruik', vanwege de doornen van enkele soorten
der Rhamnaceae (o.a. wegendoorn). P.H. Miller (1691-1771), een
tuinbouwkundige uit Chelsea, die waarschijnlijk enkele opvallende verschillen
met de wegedoorn vaststelde, bracht de vuilboom onder in een apart
geslacht en noemde hem Frangula alnus. De soortnaam alnus zou op enige
gelijkenis met de els wijzen. De geslachtsnaam 'Frangula' (bij Linnaeus de
soortnaam) werd afgeleid van het Latijnse 'frangere = breken, omdat het
hondshout zo gemakkelijk zou breken. Sommige mensen die vroeger het
hondshout gebruikten, beweren het tegendeel Hij komt veelvuldig voor samen

– 14 –

't Ros Bieke 2015 – 1

met de zwarte els
(Alnus glutinosa). Net
als de els groeit hij dus
in een vochtige tot
natte, zandige en zure
veenbodem. Met
uitzondering van het
hoge noorden en het
grootste deel van het
Middellands Zeegebied
komt hij in heel Europa
voor.
De vuilboom behoort tot
de wegedoornfamilie
(Rhamnaceae), maar in
tegenstelling tot de
wegedoorn (Rhamnus
catharticus)- een naast
familielid -, heeft de
Spork : bloemen en jonge vruchten
vuilboom geen doornen.
De bladeren staan
verspreid op fijn behaarde - ook verspreid staande - twijgen. Ze zijn
ovaaleirond, gaafrandig en hebben zes tot negen opvallende zijnerven, die
omzeggens evenwijdig lopen. De bladstelen zijn ongeveer 1 cm lang. De
kleine, weinig opvallende, groenachtig witte bloemen staan in bundels (van 2
tot 9)'in de bladoksels. Ze zijn tweeslachtig, hebben vijf kelkbladen, vijf
kroonbladen en vijf meeldraden. De lichtgroene bessen, die meestal drie
zaden bevatten, worden bij het rijpen rood en later zwart. De grijs-bruine
schors is overdekt met opvallende lichte lenticellen en de verse bast heeft bij
het doorsnijden een specifieke geur. Niet diect in het oog springend, maar
wel ongewoon van kleur, zijn de wortels van de vuilboom ; die hebben
namelijk een opvallend roodoranje kleur.
Hondshout of sporkehout wordt voor het eerst genoemd in een tekst van de
hand van Crescenzi, een Italiaans landbouwkundige uit het begin van de 14de
eeuw. Toen werd de bast reeds als laxeermiddel aangewend. Als zodanig én
als braakmiddel stond de vuilboom vooral in de 17de en de 18de eeuw hoog
in aanzien en in de volksgeneeskunde van vandaag wordt hij nog steeds
tegen verstopping gebruikt. In het voorjaar worden de twijgen gekapt en
geschild en de bast wordt in de zon gedroogd. Ze moet minstens één jaar
drogen voor ze mag gebruikt worden. Men kan het droogproces ook
versnellen door de bast op 100° te verhitten. Zelden worden in de herfst de
rijpe bessen verzameld. De gedroogde bast heeft een milde, maar duurzame
laxerende werking, die meerdere dagen aanhoudt, zodat er weinig gevaar
voor gewenning bestaat.
't Ros Bieke 2015 – 1
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De maag- en darmslijmhuid
wordt niet geprikkeld door thee
van gedroogde vuilboombast,
terwijl de verse bast en de
bessen onpasselijkheid,
braken en diarree veroorzaken. Ook bessen van de
nauw verwante wegedoorn
werden sinds de Middeleeuwen als laxeermiddel
aangewend. Het geelachtige
hout van de Vuilboom levert
houtskool van uitstekende
kwaliteit en die werd
omstreeks 1300 gebruikt om –
althans in Europa, voor het
eerst – buskruit te maken.
. De lange rechte tenen van de
Spork : Bloemen
vuilboom werden gebruikt bij
het dekken van strodaken en paraplu's. Ze werden vitstokken of dakgèren
genoemd en dienden om stro vast te leggen op een houten geraamte.
Van al onze struiken is de
vuilboom de grootste leverancier
van honing. Hij bloeit namelijk
een half jaar lang, van mei tot
september en het is niet
uitzonderlijk dat we in de
nazomer de hele ontwikkelingsstadia van bloemknop tot rijpe
bes aan één enkele struik
aantreffen. De bloemen worden
door de bijen druk bezocht.
Imkers weten dat sporkenhout
Bij op spork
niet wordt aangetast en dus
sterk blijft, daarom gebruiken ze gepelde twijgen van deze struik als spalken
in hun bijenkorven. De spalken dienen als houvast voor de bouw van de
raten. Voor de rups van de citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) is de vuilboom
de voedsel-plant. De rups heeft een voorkeur voor kleine miezerige blaadjes
en zit dan in de lengterichting op de uitstekende hoofdnerf, waardoor ze
weinig opvalt.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪

– 16 –

't Ros Bieke 2015 – 1

