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België telt meer dan 40 00.geregistreerde imkers.
Bijengif dood veel meer insecten.
Hoe zat dat ook weer met dat bijengif.
Vuurpijl.
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Barbecue op 11 juli
Week van de bij.
Suikerbestelling.
Bijenmarkt 2015.
Bijen zijn tuk op pesticiden.
Bijenweide : De Vuurdoorn
.

Het is een goed idee om zaken die je opmerkt te noteren.
At bloeit er in de buurt van uw bijenstandplaats en waarmee
kan je de dode drachtperiodes opvullen
Of een bepaalde plant echt geeft wat men hem toedicht,
hangt af van vele factoren : soort grond, waterstand weer enz.
Een mooie vondst gedaan ? Noteer en tracht deze te vermeerderen
voor u zelf of andere imkers in uw buurt.


Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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België telt meer dan
4.000 geregistreerde imkers
Informatie op het Bijenforum van 28.04.2015

Het aantal geregistreerde imkers in ons land overschreed dit jaar voor het
eerst de kaap van 4.000. Sinds 2006 zijn bijenhouders verplicht om zich te
registreren bij het Voedselagentschap, maar niet iedereen doet het. Dat er
steeds meer imkers hun activiteit kenbaar maken bij het FAVV heeft twee
grote oorzaken. "Er is een enorme aangroei van jonge imkers, mensen die
beginnen met bijenteelt", zegt Hendrik Trappeniers, ondervoorzitter van de
Koninklijke Vlaamse Imkersbond. "Daarnaast zijn er steeds meer imkers die
zich registreren, nieuwe imkers, maar ook oudere imkers."
Begin dit jaar stonden 4.048 imkers geregistreerd bij het Voedselagentschap,
een jaar geleden waren er dat 3.261 en begin 2013 bedroeg hun aantal
2.949. Vlaanderen telt 2.784 geregistreerde imkers, Wallonië 1.226 en in
Brussel gaat het om 38 imkers. Het grootste aantal imkers is geregistreerd in
de provincie Antwerpen (687), gevolgd door Oost-Vlaanderen (625), Limburg
(568), Vlaams-Brabant (505) en West-Vlaanderen (399). Over de taalgrens
bevinden de meeste imkers zich in de provincie Henegouwen (308), gevolgd
door Namen (288), Luxemburg (262), Luik (217) en Waals-Brabant (151).
Hoewel de registratie bij het FAVV sinds 2006 een verplichting is, doet niet
iedereen het. "Er zijn imkers die zich niet registreren omdat ze bijvoorbeeld
maar voor eigen gebruik produceren of schrik hebben voor controles, maar
we willen toch iedereen aanmoedigen om dat te doen", zegt Hendrik
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Trappeniers van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. "Als er een
besmettelijke ziekte uitbreekt, dan zijn ze tenminste ingedekt."
Het FAVV zegt dat de verplichte registratie moet als bijenproducten in de
handel gebracht worden en omwille van de beheersing van meldingsplichtige
bijenziektes. Enkel geregistreerde imkers kunnen een vergoeding krijgen als
hun bijenvolk vernietigd moet worden, niet-geregistreerde imkers riskeren ook
de kosten voor de verbranding van hun bijenvolk zelf te moeten betalen.
Bron: Belga

Provincie / Gewest

februari 2013 januari 2014 januari 2015

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen
Totaal Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Luxemburg
Namen
Waals Brabant
Totaal Wallonië
Eindtotaal
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2949

15

38

523
509
541
425
371
2369

687
568
625
505
399
2784

229
165
198
181
104
877

308
217
262
288
151
1226

3261

4048
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'Bijengif' doodt veel meer insecten
Joop Bouma en Hans Marijnissen − 08/04/15

© epa.
Er is hard wetenschappelijk bewijs dat neonicotinoïden die als
bestrijdingsmiddel in de landbouw worden ingezet, al in zeer lage doses grote
effecten hebben op organismen waarvoor het gif helemaal niet is bedoeld.
Ze doden niet alleen de plaagdieren.
Ook de zogenaamde wilde bestuivers lopen schade op. Dat zijn grofweg de
helft van de alle bestuivende insecten - zoals vlinders, hommels, wilde bijen
en zweefvliegen. Ook onder de grond zijn de effecten merkbaar, waardoor
het voor de boer zo belangrijke bodemleven wordt aangetast.
De neonicotinoïden zijn in 2013 in de Europese Unie voor twee jaar
verboden, omdat ze dodelijk zouden zijn voor door mensen gehouden
honingbijen. Maar uit een omvangrijke studie van de gezamenlijke Akademies
van Wetenschappen in Europa blijkt dat dit bijengif ook 'ernstige negatieve
effecten' heeft op tal van andere insecten die belangrijk zijn voor de
bestuiving van gewassen.
Peticiden op grote schaal
De onderzoekers analyseerden honderden wetenschappelijke onderzoeken
naar de effecten van de op grote schaal toegepaste pesticiden. De Europese
Commissie zal de studie gebruiken bij de beslissing over het omstreden
bestrijdingsmiddel. Dit jaar loopt het tijdelijk verbod op toepassing van
neonicotinoïden bij de teelt van enkele voedselgewassen af. Na de nieuwe
studie bestaat de kans dat de Europese Commissie met een volledig verbod
komt.
–4–
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De wetenschappers stellen dat neonicotinoïden grote negatieve effecten
hebben op dieren die belangrijk zijn voor het agrarisch landschap, zoals wilde
bestuivers en roofinsecten, die een rol spelen bij de biologische bestrijding
van plagen. Zelfs zeer lage concentraties van deze middelen in het milieu
kunnen al grote negatieve effecten hebben, aldus de onderzoekers. De
soortenrijkdom in Europa kan door het gebruik van de bestrijdingsmiddelen
worden aangetast.
Vogelsoorten
Eerder bleek uit een studie van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat
neonicotinoïden indirect van invloed zijn op de achteruitgang van vogels als
spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende
vogels.
Volgens dertien Europese topwetenschappers, die hun rapport schreven op
verzoek van de Europese koepel van wetenschapsacademies EASAC, moet
de Europese Commissie de toelatingsprocedures voor bestrijdingsmiddelen
aanpassen. De huidige praktijk van preventieve bestrijding van mogelijke
plagen in de landbouw, staat volgens de wetenschappers op gespannen voet
met de Europese richtlijn die een duurzame toepassing van pesticiden
voorschrijft.
Neonicotinoïden zijn zogenaamde systemische bestrijdingsmiddelen. De
pesticiden worden als een soort coating toegevoegd aan het zaaigoed van
landbouwgewassen. Via het wortelstelsel en de sapstroom verspreid het gif
zich door het gewas, de plant is daardoor van binnenuit giftig. Een insect dat
het gewas aanvreet, wordt door het gif gedood.
'Onnodig grote verontreiniging'
Volgens de Wageningse hoogleraar Frank Berendse, die voor Nederland in
de wetenschappelijke commissie zat, leidt toepassing van neonicotinoïden tot
'onnodig grote verontreiniging van het milieu'. Berendse: "De giftige
verbindingen komen binnen enkele weken voor het overgrote deel in de
bodem terecht."
Het is volgens Berendse tijd het Europese beleid te herzien. En daarmee
bedoelt hij niet dat het huidige tijdelijke verbod op dit landbouwgif kan worden
opgeheven, al snakt de industrie daar naar. Er moet bij de beoordeling van
deze middelen rekening worden gehouden met het feit dat een groot deel
snel in de bodem terecht komt en dat ook zeer lage concentraties zeer grote
effecten kunnen hebben.
De verdeeldheid over het effect van deze bestrijdingsmiddelen is, zo blijkt uit
het rapport, deels te verklaren uit het feit dat onderzoek en debat over de
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schadelijkheid van neonicotinoïden, zich ten onrechte concentreerden op de
honingbij. Minder aandacht was er voor vlinders, zweefvliegen, hommels en
solitaire bijen, terwijl die vijftig procent van de bestuiving in Nederland voor
hun rekening nemen en die, zo blijkt, veel kwetsbaarder zijn voor het
landbouwgif.
Vertroebelen
"De honingbij is wel belangrijk bij de bestuiving van gewassen, maar ook een
uitzonderlijk organisme", zegt Berendse. "Deze bij is namelijk een 'gehouden
dier'. De veranderingen in de populatie worden óók bepaald door de
wijzigingen in het aantal imkers, de honingprijs of de subsidie die al dan niet
wordt uitgekeerd. Maar ook de manier waarop de imker met de bijen omgaat,
kan effect hebben op de omvang. Zulke invloeden vertroebelen de meting
van het effect van gif. Een teruggang kan overál aan liggen."
Daarnaast is de honingbij een relatief groot dier in vergelijking met veel
andere bijensoorten, en de honingbij leeft in zeer grote kolonies. Daardoor
kan de honingbij tegen een stootje en is de soort weerbaarder tegen
verontreiniging door pesticiden. "Er zijn aanwijzingen dat als je naar andere
bestuivers kijkt, zoals bijvoorbeeld de aardhommel, de effecten van
neonicotinoïden dramatisch negatiever zijn."

azazazazaza

Hoe zat dat ook alweer met dat bijengif?
Hij heeft de afgelopen jaren de ene na de andere prijs gekregen, professor in
de chemie Shinzo Kagabu. Hij is de uitvinder van een nieuwe klasse van
bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, de neonicotinoïden. In 2010 ontving
Kagabu de internationale prijs voor onderzoek in landbouwchemicaliën, een
onderscheiding ingesteld door de bestrijdingsmiddelenfabrikanten Bayer en
DuPont. Prof. Kagabu, tegenwoordig hoogleraar aan de Gifu Universiteit in
Japan, werkte jarenlang in laboratoria van Bayer in Japan. Hij ontwikkelde
daar in 1985 al het middel imidacloprid, één van de meest verkochte
neonicotinoïden.
Neonicotinoïden zijn zogenaamde systemische bestrijdingsmiddelen. De
werkzame stof zit als een soort van jasje rondom de zaden van gewassen.
Als de plant ontkiemt en groeit, verspreidt het zenuwgif zich door de hele
plant, tot in de bladeren. Neonicotinoïden maken het gewas van binnenuit
giftig. Plaagdieren die van de plant eten gaan dood. Maar ook andere
–6–
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insecten die met de plant in aanraking komen, lopen grote kans dat ze direct
of korte tijd later sneuvelen. Dat zijn dan vaak dieren die niet schadelijk zijn
voor de gewassen. Ze vallen niet onder de 'doelgroep' van de
bestrijdingsmiddelen, maar gaan net zo goed dood.
In de Europese Unie zitten de neonicotinoïden, verspreid over zeven
verschillende werkzame stoffen, intussen in zeker duizend producten. Niet
alleen voor de professionele teelt van landbouwgewassen, maar ook in huistuin-en-keuken-middeltjes zoals mierenlokdoosjes en vliegenstrips.
Bestuivers zijn van levensbelang voor de natuur. Bijna negentig procent van
alle bloeiende planten hebben voor hun voortplanting dierlijke bestuiving
nodig. Ook van voedselgewassen, die belangrijk zijn voor de
wereldvoedselproductie, is negentig procent afhankelijk van bestuivende
insecten.
Azazazazaza

De Vuurpijl of Knipfolia uvaria bloeit augustus, september en is dus op het
einde van het bijenjaar een welkome aanvulling. Kan tot 1 m hoog worden en
staat graag in de zon. Zowel voor nectar als voor stuifmeel krijgt hij een 3 op
5. Wie wat plaats heeft . . .
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“Dit,” zei de bij, “wordt mijn zoete roem”
Helaas … ze landde op een plasitic bloem.
Vvvvvvvvvvvvvvvv
Zonder commentaar

Recept met honing.
Honingthee
Volgens sommigen het verkoelendste drankje ter wereld.
In de jaren twintig schreef de chefkok van een bekend Londens hotel aan
een landelijke krant, dat de meest verkoelende drank die te bedenken viel
toch wel honingthee moest zijn en als volgt gemaakt kan worden :
Bereiding :
Vul een flink glas met 3 of 4 ijsblokjes
Giet hierover hete thee
Laat het afkoelen
Voeg honing naar smaak toe
Serveer met 2 citroenschijfjes
Heerlijk fris en smakelijk.
(nu nog hopen op stralende zon)

–8–
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TE NOTEREN
================

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

Op donderdag 11 juni 2015 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout :
Deze avond wordt een “heet” onderwerp behandeld :
De bijen en insecticiden”
Dit onderwerp wordt behandeld door Ghislain De Rouck, oud redacteur
van het maandblaadje van de KVIB.
Zeker nu de bijen geplaagd worden door allerhande onheil, is de
uitwerking van de “ natuurvreemde “ insecticiden een belangrijke factor
die het kimkeren zeker beïnvloeden.
! Nieuw! Op zaterdag 11 juli 2015 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout :
De Rosse Bie gaat . . . Barbecuen vanaf 16.00 uur
Hierover vindt U meer informatie verder in dit Ros Bieke
In augustus geen verenigingsactiviteit
Op donderdag 10 september 2015 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout
Ledenvergadering om 19.30 uur, het onderwerp zal opgegeven worden in
't Ros Bieke van juli.
azazazazaza
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Datum

Volgende activiteiten in2015

do 11 jun 15

Ledenvergadering : Insecticiden versus bijen.

za 11 jul 15

Barbecue voor “de Rosse Bie”

do 3 sep 15

Bestuursvergadering

do 10 sep 15

Ledenvergadering :.Honingkeuren ?

do 8 okt 15

Ledenvergadering : Statutaire vergadering + ???

do 12 nov 15

Ledenve'rgadering : Was wafelen

₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Barbecue op 11/7/2015
Lang geleden, nog voor ik in het bestuur van onze vereniging zat werd er al
eens barbecues ingericht. Deze activiteit gaan wij op aanraden van onze
secretaris Luc Pauwels nog eens terug organiseren.
Gezellig eten en drinken, met imkers en sympathisanten met of zonder
partner en wat straffe verhalen vertellen over vroeger en over wat nog
komen gaat. Als het zonnetje dan ook nog mee wil doen kan dit niet
mislukken.
Jullie worden verwacht vanaf 16.00 u zodat wij rond 17.30 u kunnen
beginnen eten.
Prijs: kinderen < 12 jaar gratis, leden en partner 10 €, niet-leden 20 €
Locatie: Bijenhal de Stadsboerderij, Veldekensweg 10 te Turnhout
Inbegrepen: vlees of vis, groenten, aardappelen, brood, 3 drankbonnetjes

Inschrijving: betalen voor 1 juli op rekening BE224 9731 1250 1038 op naam
van de ROSSE BIE
mededeling: vlees of vis en aantal personen
De voorzitter,

– 10 –
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Week van de Bij
(van1 tot 7 juni 2015)
In het kader van de Week van de Bij werd door de Milieudienst van Turnhout
gevraagd/het idee geopperd om via de site http://www.weekvandebij.be
inspiratie op te doen om tijdens deze week ook een activiteit in de
Stadsboerderij te plannen.
Daar het nog altijd beter is iets te doen ipv. niets voor onze bijen en onze
vereniging, gaan wij op zaterdag 06/06/2015 de bijenhal openstellen voor het
publiek en een soort van open-deur-dag te houden. Wij zullen de bezoekers:
uitleg verschaffen over de bijen + ev. bijenkast nazien
insectenhotelletjes maken/uitdelen
honing/mede proeven en mogelijks verkopen
zaadmengsels aan spotprijs aanbieden (indien nog voorradig)
grimmage voor kinderen (indien wij nog tijdig iemand vinden die dit wil
doen)
Leden en hieraan mee willen meehelpen en die hun honing willen verkopen,
komen om 13.00 u naar de Stadsboerderij.
De voorzitter

Suikeraankoop
Leden die kristalsuiker/siroop/deeg willen bestellen doen dit voor 1 juli bij de
voorzitter (tel. 0468155937 of toon.jacobs@derosssebie.be . Prijzen zijn BTW
inbegrepen.
Af te halen in de Stadsboerderij na afspraak of bij een ledenvergadering.

Siroop APISUC HM EM 14 KG

voor 15,36 €

Deeg FONDABEE CART. 5 x 2,5 KG

voor 13.56 €

Poedersuiker BEEFONDANT ZAK 10 KG

voor 12.24 €

Kristalsuiker 25 kg

voor 13.23 €
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Bijenmarkt 2015
Bijensterfte?? Niets hiervan te zien op onze bijenmarkt eind maart. Imkers
bleven maar volkeren aanvoeren.
Op de bijenmarkt van Broechem twee weken eerder was er weinig aanbod
van bijenvolkeren wat de prijs hiervan in de hoogte dreef. Dit deed ook bij ons
de inzetprijs van de bijenvolkeren op onze markt bepalen.
Mede door het grote aanbod zijn verschillende volkeren niet verkocht maar
toch bleven de verkopers vasthouden aan hun eerder vastgestelde
minimumprijs. Misschien terecht omdat het toch wel echt niet simpel is om de
bijen de winter door te krijgen.
Een minpunt was dat verschillende bijenkasten/korven niet bijendicht waren
waardoor er veel bijen ontsnapten en zich verzamelden rond de ramen.
Gevolg: bijenpoep op de ramen, muren … En een extra reinigingskost van
de gemeente Oud-Turnhout van 45 euro. Dit willen wij in de toekomst
vermijden door de verkopers hierop te wijzen en indien bijen ontsnappen
tijdens de bijenmarkt, van de verkoper een bedrag (5 €) inhouden bij de
verkoop.
De plantenruil was door het slechte weer in het water gevallen en was er
minder aanbod.
Niettegenstaande voorgaande, was ook dit jaar de bijenmarkt een succes,
zeker gezien het groot aantal mensen dat op bezoek kwam. De heischuur
barstte bijna uit zijn voegen en men moest zoeken naar een vrijstaand tafeltje
om plaats te kunnen nemen.
Zelfs de bijenhandelaar was tevreden en had een goede verkoop.

Hier zijn de cijfers:
aangeboden volkeren: 86
totaal aantal verkopers: 16
totaal aantal kopers: 29
niet verkochte volkeren: 30
minimumprijs per verkocht volk: 75 € voor 6 raams symplex
maximumprijs per verkocht volk: 140 € voor 12 ramer Kempisch
De voorzitter
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Deel van de overvolle zaal

Heel wat interesse voor het aanbod

Ook aandacht voor het materiaal
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Bijen zijn tuk op pesticiden
Nieuwe onderzoeken bevestigen schadelijke effecten van gifstof op insecten
23-04-15, - Sofie Vanlommel

1 ©ANP
Chemiereuzen zeggen graag dat de opmerkelijke bijensterfte in onze streken
te wijten is aan alles behalve hun pesticiden. Twee nieuwe studies,
gepubliceerd in topblad Nature, ontkrachten hun argumenten.
Eind dit jaar loopt het tijdelijke Europese verbod op neonicotinoïde af, tot vòòr
de ban in 2013 een van de meest gebruikte pesticiden. Producenten zoals
Bayer en Syngenta zeggen dat de stof waarmee planten preventief besproeid
worden ziektes en parasieten voorkomt en dus efficiënte landbouw
garandeert. Tegenstanders noemen neonicotinoïde 'bijengif'. Een van de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de bijenpopulatie in onze
contreien is deze stof, zeggen zij. De chemische sector wijst naar parasieten,
infecties en de steeds schaarsere biodiversiteit als bijendoders.
Producenten counteren de dramatische effecten waarover wetenschappers al
gepubliceerd hebben door te zeggen dat de resultaten in steriele laboratoria
niet stroken met de realiteit van akkers en velden. Hun eigen studies
ontkrachten dat, zeggen zij. Maar die rapporten zijn geheim omdat hun
commerciële belangen op het spel staan. Ook menen zij dat bijen met
lokstoffen naar andere, onbehandelde planten geleid kunnen worden zodat zij
de neonicotinoïden niet opnemen. Twee nieuwe studies, gepubliceerd in
topblad Nature, halen die argumenten onderuit.

– 14 –
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Op zoek naar pesticiden
'Het is opmerkelijk dat bijen niet wegblijven van de giftige stof,
mogelijk omdat neonicotinoïde hen versuft'
Tjeerd Blacquière, bijenspecialist (Universiteit van Wageningen)
Als bijen de keuze krijgen tussen verschillende suikerachtige oplossingen,
eentje met pesticiden en een zonder, maken ze geen onderscheid. Sterker
nog, zo tonen onderzoekers van de universiteit van Newcastle, sommige
bijen gaan zelfs op zoek naar neonicotinoïden. Het gaat natuurlijk om suiker
en geen nectar, zegt bijenspecialist Tjeerd Blacquière (Universiteit van
Wageningen). "Maar het is opmerkelijk dat in dit onderzoek de bijen niet
wegblijven van de giftige stof, zoals in ander onderzoek wel is aangetoond.
Mogelijk komt dat omdat neonicotinoïde hen versuft. Ze denken dat ze sneller
verzadigd zijn, dus gaan ze er ook opnieuw naar op zoek."
Neonicotinoïden werken in op het zenuwstelsel. De aantasting verzwakt
insecten, verstoort hun oriëntatievermogen en maakt dat bijen zo minder vlot
hun werk kunnen doen. Dat is uitputtend en maakt hun leven korter.
Wetenschappers wijzen er ook op dat juist die aantasting zorgt dat de
insecten vatbaarder zijn voor infecties, de boosdoener waar de industrie
graag naar verwijst.
Uitgedunde populatie
De studies tonen aan dat de effecten van pesticiden op de
bijenpopulatie nog griezeliger zijn dan gedacht
Tjeerd Blacquière, bijenspecialist (Universiteit van Wageningen)
De tweede studie is interessant omdat veldwerk uitzonderlijk is in dit
vakgebied. Zweedse wetenschappers van de Lund-universiteit trokken de
koolzaadvelden in en vergeleken de effecten van onbehandelde met
behandelde planten op de bestuivende insecten die er gebruikt vana
maakten. De populatie wilde bijen werd uitgedund, de solitaire of nestelbij
ging veel minder nestelen en de hommel ging zowel sneller dood als zich
minder voortplanten. Blacquière merkt op dat in de veldstudie naast
neonicotinoïde nog een tweede stof is aangetroffen, het zenuwgif
pyrethroïde. "De sterke effecten kunnen ook van die andere, veelgebruike
pesticide komen. Nu weten we het nog steeds niet zeker." Wel tonen beide
studies volgens de expert aan "dat de effecten nog griezeliger zijn dan
gedacht. Ik denk niet dat het opheffen van de ban nu nog ter discussie kan
staan."
't Ros Bieke 2015 – 3
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Vorige week nog kwamen dertien internationale onderzoekers, verzameld in
de Europese Academies van Wetenschappen, met een alarmerend rapport.
Zij bestudeerden alle recente studies naar de verboden pesticide en
concluderen dat niet alleen de honingbij, maar vooral vlinders, zweefvliegen,
hommels en solitaire bijen onder de gifstof lijden. De 'vergiftigde' hommels,
bijen en vlinders zouden op hun beurt insecteneters zoals vogels ziek maken.
Nederlands onderzoek toonde vorig jaar aan dat in gebieden waar veel
neonicotinoïden gebruikt worden, het vogelbestand afneemt. Eind juni komt
de Europese Commissie met een definitief oordeel over wat er zal gebeuren
na de ban.
*=*=*=*=*=*

Eind mei begin juni zal de “Vuurdoorn” Pyracantha coccinea, weer bloeien
volgens de Bijenplantengids krijgt hij hoge cijfers : 4 voor nectar en 5 voor
stuifmeel (beiden met 5 als maximum). Wat ik kan beamen.
De nederlandse naam Vuur doorn is de vertaling van de wetenschappelijke
naam; Pyr = vuur en acantha = doorn, de tweede naam coccinea =
scharlakenrood, zo zijn inderdaad de vruchtjes. Tegenwoordig heeft men
echter varianten met gele tot oranje vruchtjes.
De Vuurdoorn is een mooie sierstruik die na de winter laat uitloopt, kan goed
gesnoeid worden ( pasop ! voor de vervaarlijke doorns). Hij behoud lang zijn
bessen die worden blijkbaar niet erg geliefd door de vogels.
De Vuurdoorn is een verwant van de Meidoorn ( Crataegus ) beiden uit de
Appelfamilie (Pomaceae ).
Vroeger was de wetenschappelijke naam van de Vuurdoorn zelfs Crataegus
pyracantha.
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