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Het bijenjaar is voor de imker practisch voorbij,
onze bijen vragen na het inwinteren “rust”.
Nu breekt voor de imker de tijd aan voor reflexie, voorafgaandeuelf
nagaan wat en vooral waarom ging er iets fout.
Nu komt de nieuwe kans : we kunnen opnieuw plannen !
De bijenweide moeten we steeds blijven verbeteren :
op basis van onze waarnemingen verleden jaar en
rekening houdend met ons plan, bepalen we wanneer we
dracht willen hebben in de buurt van onze bijen.
Het wordt nu de beste tijd om bladverliezende struiken te planten.
Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Pesticiden belanden nog te vaak in het
oppervlaktewater
Informatie verschenen in VILT (Vlaamse informatie voor land- en tuinbouw op
op 25-09-2015

Toen de Vlaamse Milieumaatschappij het ‘Jaarverslag Water 2014’
publiceerde, ging onze aandacht in eerste instantie uit naar de uitspoeling
van nitraat en fosfaat naar het oppervlaktewater. Maar naast bemesting zorgt
ook gewasbescherming in de landbouw voor waterverontreiniging. Let wel,
voor deze vorm van verontreiniging treft ook de huishoudens, bedrijven en
overheden schuld. Chemische gewasbeschermingsmiddelen of hun
afbraakproducten kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Hoewel de
industrie voortdurend minder schadelijke middelen op de markt brengt en de
meest milieupersistente pesticiden van de markt verdwenen, blijft chemische
gewasbescherming voor een significante belasting van het oppervlaktewater
in Vlaanderen zorgen. Tot die conclusie komt VMM op basis van de metingen
in 2014.
Zowel in grote als kleine waterlopen in Vlaanderen worden regelmatig
pesticiden aangetroffen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die
door landbouwers, particulieren, bedrijven of openbare besturen ingezet
worden tegen onkruiden, insecten of plantenziekten. Door drift of afspoeling
kunnen ze in het oppervlaktewater terechtkomen en daar de
waterorganismen schaden. Reeds 20 jaar meet de Vlaamse
Milieumaatschappij de concentratie van pesticiden in oppervlaktewater inmiddels zijn er circa 125 meetplaatsen - en meer recent ook in 25
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
–2–
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Het goede nieuws na de metingen in 2014 is dat een groot aantal van de
opgespoorde bestrijdingsmiddelen niet of zelden aangetroffen worden in het
oppervlaktewater. Van 27 chemische middelen vond VMM geen spoor terwijl
18 andere middelen in maximum vijf procent van de meetplaatsen
aangetroffen worden. Het slechte nieuws is dat een beperkt aantal pesticiden
voor heel wat normoverschrijdingen zorgt. De concentraties pesticiden in het
oppervlaktewater worden afgemeten aan Vlaamse en Europese
milieukwaliteitsnormen of, als die er niet zijn, aan de jaargemiddelde
concentratie waarbij geen effect op het waterleven wordt verwacht en aan de
maximum toelaatbare concentratie waarboven acute schadelijke effecten
verwacht worden.
In 2014 waren de gemiddelde concentraties van het insecticide imidacloprid,
één van de gecontesteerde neonicotinoïden, en van de herbiciden
diflufenican en flufenacet in respectievelijk 100, 68 en 41 procent van de
meetplaatsen te hoog. Voor het insecticide imidacloprid past daar de
bedenking bij dat VMM de gemiddelde concentratie afmeet aan een niet door
de EU erkende norm die het geleend heeft uit een Nederlandse labostudie,
waarbij men op zoek gaat naar acht miljardste van een gram. De maximale
concentraties van diflufenican en flufenacet waren in respectievelijk 72 en 37
procent van de meetplaatsen te hoog.
Voor stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen of verbodsbepalingen zijn
ingevoerd, daalt op lange termijn de gemiddelde concentratie in
oppervlaktewater.
Bij de metingen in rioolwaterzuiveringsinstallaties werd in de periode 20102014 ruim één op drie van de onderzochte pesticiden en afbraakproducten
teruggevonden in meer dan vijf procent van de metingen. De vaakst
aangetroffen stoffen zijn AMPA (afbraakstof van glyfosaat), glyfosaat zelf,
oxadiazon, MCPA, diuron en mecoprop. Van 30 vaak gevonden stoffen werd
de effluentconcentratie getoetst aan de normen voor oppervlaktewater. VMM:
“Deze test houdt geen rekening met de verdunning die optreedt wanneer het
effluent van een waterzuiveringsinstallatie geloosd wordt in het
oppervlaktewater, maar geeft toch een indicatie.”
De individuele gemeten effluentconcentraties overschrijden bij 17 van deze
30 stoffen minstens één keer de maximum toelaatbare waarde.
De jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm werd nergens overschreden, vier van
de 30 stoffen overschreden de waarde waarbij geen schadelijk effect
verwacht wordt. Van diezelfde 30 vaak voorkomende stoffen in het effluent
van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden er 22 ook in meer dan de helft van
de metingen in het oppervlaktewater vastgesteld. Tevens toont een
vergelijking van influent- en effluentconcentraties dat de meeste van deze
stoffen niet of slechts in zeer beperkte mate verwijderd worden tijdens de
waterzuivering.
In het kader van een internationale meetcampagne naar glyfosaat, wereldwijd
het meest gebruikte herbicide, en diens afbraakstof AMPA in het Maasbekken
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werden door VMM metingen uitgevoerd op het effluent van 13
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vijf jaar geleden werd bij de meeste metingen
AMPA en glyfosaat teruggevonden. Daaruit bleken toen seizoensgebonden
verschillen en dat wordt bevestigd door de metingen van 2010 tot 2014 in een
bijna drie keer zo groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid in
Vlaanderen. Voor beide stoffen bevindt het hoogtepunt van het gebruik zich in
de lente- en zomermaanden.
Alle meetresultaten indachtig komt de Vlaamse Milieumaatschappij tot het
besluit dat pesticiden en hun afbraakproducten voor een significante
belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen zorgen. Na zuivering zitten
deze stoffen nog altijd in het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat
heeft mogelijk een belangrijk aandeel in de totale milieubelasting van het
oppervlaktewater.
Meer info: VMM (Vlaamse milieumaatschappij)
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Honing – Proef / Keuring
Donderdag, 10 september 2015

Na een mooie presentatie over een honingkeuring in Engeland waar ons lid
Pierre Sanders keurmeester is, kon de honing geproefd en gekeurd worden.
7 leden vonden de moed om hun honing te laten keuren, waarvoor dank.
Er werden in totaal 11 stalen binnengebracht waarbij de winnaar 208 punten
verzamelde en de laatste 173 punten.
Enkel de 3 beste resultaten werden met naam genoemd.
Doordat de opkomst toch niet zo groot was, kwam de voorzitter op het
lumineuze idee om ook aan de mensen van kruidentuinvereniging (die in de
bovenzaal vergaderde) te vragen of zij zin hadden om proeven.
Zij gingen met enthousiasme op het voorstel in waardoor er een meer
onpartijdige stemming plaats vond.
Winnaar 2015 was onze secretaris Luc Pauwels met 208 punten. Hip, hip
hoera!!!!
De volgende was Eddy Van Hollebeke (204), die met de eerste honing die hij
oogstte in zijn carrière, al direct de tweede plaats wist te veroveren. Proficiat.
Op de derde plaats onze ervaren rat Herman Sas met 202 punten.
Geldprijzen zijn er niet aan verbonden, het is voor de eer dat wij deelnemen
maar toch mocht onze laureaat Luc Pauwels met een fles mede naar huis
gaan.
TJ.
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vvvvvvvvvvvvvvvv

Dat de bij een angel heeft

en het roosje doornen draagt,

Leer daarom voorzichtig wezen,
telkens u een zaak behaagt.
Vvvvvvvvvvvvvvvv

Herkomst onbekend doch met duidelijke inhoud !

Recept met honing.
“ Honey Delight “.
Je zult het moeten proeven om te ervaren waarom het “ Honingverrukking “
wordt genoemd :
Bereiding : voor 4 personen
1 afgestreken eetlepel havermoutmeel (fijne havermout)
2,5 dl slagroom
3 eetlepels heldere honing
sap en geraspte schil van 1 citroen
In een steelpannetje het havermoutmeel lichtjes roosteren op laag vuur.
De room kloppen tot zachte crême
De honing op laag vuur zachtjes opwarmen.
Bij de warme honing havermoutmeel, slagroom en citroensap
bijspatelen.
Opdienen in hoge glazen en besprenkelen met zeer fijn geraspte
citroenschil.
Vervolgens met je vrienden er heerlijk van genieten !
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TE NOTEREN

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

Op donderdag 10 oktober 2015 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout
Ledenvergadering om 19.30 uur. Na een kort statutair gedeelte een
voordracht van Dhr. Geert Groessens over het Biodynamisch imkeren.
Deze voordracht sluit aan bij de vorige van 13 november 2014 over het
natuurlijk imkeren.
Op donderdag 12 november 2015 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout
Ledenvergadering om 19.30 uur. Een bijna traditionele avond waarbij de
leden die zuivere was meebrengen na de demonstratie van Toon, zelf een
aantal waswafels kunnen wafelen
azazazazaza

Opmerkingen :
1 . Doordat in 2016 Pasen op de laatste zondag van maar valt, was het
bestuur van mening om de Bijenmarkt een week te verschuiven naar 4
april.
2 . Wij gaan nogmaals een reis organiseren en hopen op veel deelnemers
op zondag 1 mei. We plannen een reisje naar Heer in Limburg waar we
zullen ontvangen worden door Marc Misotten die ons zal onderhouden
over zijn bedrijfsmethode. Later volgt nog meer info. Door deze reis
vervalt de gewone ledenvergadering van mei.
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Datum

Activiteiten eind 2015 – begin 2016

do 8 okt 15

Statutaire vergadering + Biodynamisch imkeren

di 3 nov 15

Bestuursvergadering

do 12 nov 15

Ledenvergadering : Was wafelen

Vr 11 dec15

Teerfeest : In de Heischuur

Do 7 jan 2016

Bestuursvergadering

Do 14 jan 16

Ledenvergadering : Over bestuiving (koolzaad, fruit ...)

Do 11 feb 16

Statutaire vergadering : Chemicaliën in de imkerij

Do 3 mrt 16

Bestuursvergadering

Do 10 mrt 16

Ledenvergadering : De zwarte bij

Zo 3 apr 2016

# # # Bijenmarkt # # #

Do 28 apr 16

Bestuursvergadering

Zo 1mei 16

Uitstap naar Marc Misotten : zijn bedrijfsmethode

Do 2 jun 16

Bestuursvergadering

Do 9 juni 16

Ledenvergadering : ?

(wegens Pasen op 27 mrt 16)

KWIS - SPEL
Kwispelaar
‘Wat niet lachend kan gezegd worden, is de waarheid niet en wat al
spelend geleerd wordt, vergeet men niet !’
Met deze zegswijze in het achterhoofd, hebben het idee opgevat om een
imkerskwis op het getouw te zetten.
Het is een manier om onze parate vakkennis spelenderwijze te testen, ieder
voor zich, of met anderen samen in de vorm van een gezelschapspel. De
type-antwoorden zijn te vinden op pag. … zodat ieder voor zichzelf zijn/haar
score kan opmaken.
–8–
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Er hoeven geen oplossingen ingestuurd te worden en er zijn geen prijzen aan
verbonden. Reageren mag, maar moet niet. Het gaat om louter zinvol
amusement. Elke aflevering draait rond een bepaald thema.
We beginnen niet te moeilijk, zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet
.
1. Het bijenvolk
1.1- Voor het bijenvolk zijn er twee belangrijke data in het meteorologische
kalender: 21 juni en 21 december. Omstreeks deze data manifesteren
zich twee belangrijke processen in het bijenvolk.
Vraag: Door welke twee processen wordt het bijenjaar omstreeks
die data gemarkeerd ?
1.2- Wanneer bijen honing gaan stelen bij een ander volk, noemen we dat
‘roverij’. Minder bekend is, dat een werkster van een hopeloos moerloos
volk, een eitje gaat stelen bij de moergoede buren om er samen met
haar zusters een koningin uit te telen.
Waar of niet waar ?
1.3- Bijen worden door de menselijke spraak niet gestoord. Het roepen en
vloeken van de imker bij een geopende kast heeft niet het minste effect
op ze.
Waar of niet waar ?
1.4- Waterhaalsters zijn gepensioneerde pollen- en nectarverzamelaarsters.
Waar of niet waar ?
1.5- Propolis wordt uitsluitend verzameld op de warmste zomerdagen en op
de heetste momenten van de dag
Waar of niet waar ?
1.6- Kan een veldbij op één en dezelfde vlucht zowel met nectar als met
pollen, met beide dus, thuiskomen?
Juist of fout ?
1.7- In de korte tijd van haar bestaan, doorloopt een werkster verschillende
fazen, waarbij ze telkens een andere taak moet uitvoeren. Geef aan de
onderstaande activiteiten een volgnummer van 1 tot 6, in de orde dat ze
door de werksters achtereenvolgens wordt verricht:
A… waakdienst aan het vlieggat
't Ros Bieke 2015 – 5
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B… waszweten en ratenbouw
C… opslaan van nectar en pollen
D… poetsen van de cellen
E… verzamelen van nectar en pollen
F… voeden en verzorgen van de larven
1.8- In de anatomie (lichaamsbouw) van een werksterbij onderscheiden we:
A: één angel – één paar vleugels – twee paar poten - drie paar
wasklieren
B: één angel – twee paar vleugels – drie paar poten – vier paar
wasklieren
C: één angel – twee paar vleugels – twee paar poten – twee paar
wasklieren
Vraag: Welke combinatie is de juiste ?
1.9- Een imker die met brede gebaren in zijn kasten rommelt wekt de
agressiviteit op van de bijen.
Waarom wordt een bedachtzame, rustig werkende imker minder lastig
gevallen door de bijen ?
1.10- Bijen hebben de legendarische reputatie van bijzonder ijverig te zijn,
van altijd en doelgericht te werken, van nooit te slapen of te rusten.
Vraag: is die faam gerechtvaardigd ? Slapen of rusten de bijen dan
nooit ?

Honingbij op Klein Hoefblad
– 10 –
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De Spaanse aak ( Acer campestre )
Oktober is een goede plantmaand omdat de olanten meestal of bijna
bladerloos zijn en de bodem nog voldoende warm opdat de wortels goed
kunnen aanslaan. Vandaag wil ik daarom “ een lans breken “ voor een
prachtige inheemse struik – boom. In de plantengids krijgt hij de hoogste
quotering voor nectar =6 en een 2 voor stuifmeel

Veldesdoorn in bloei

Naam :
De romeinen gebruikten het hout om pijlen te maken die scherpe punten
hadden : scherp = acer.
Campestre = wat veel op het veld voorkwam.
Wordt ook Veldesdoorn genoemd.
Beschrijving:
De Spaanse aak is meestal een struik, zelden een boom die 10 à 12 m hoog
en 10 m breed kan worden. Uitzonderlijk kan de boom een hoogte van 25 m.
Het is een traaggroeiende soort die 200 tot 300 jaar oud kan worde. De
takken zijn olijfgroen tot geelbruin en jonge takken zijn lichtbehaard. De
takken vertonen vaak kurklijsten waardoor in de winter verwarring met
de gladde iep mogelijk is.
't Ros Bieke 2015 – 5
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Bladvorm en bloeiwijze

In tegenstelling tot de
Gladde iep zijn
de knoppen echter rood
en tegenoverstaand.
Het blad is veel kleiner
dan van
andere esdoorns en
bestaat uit drie of vijf
slippen, die zelf golvend
tot gelobd zijn. De
lobben zijn stomp, mat
groen en aan de
onderzijde behaard.
De hoofdnerf is lichter
van kleur en in
de bladsteel zit melksap
. In de herfst heeft de
Spaanse aak een
goudgele herfstkleur,

maar kan in Zuid-Limburg ook rood zijn.
De rechtopstaande bloemtuilenverschijnen van mei tot juni, tegelijkertijd met
of net na de bladeren. De bloemen zijn vrij klein, onopvallend en groengeel
van kleur. Het stuifmeel is groen-geel. De soort is meestal eenhuizig,
soms tweehuizig, met in
aanleg tweeslachtige
bloemen, die echter
functioneel eenslachtig
zijn.
De vrucht is een samara,
waarbij de vleugeltjes in
elkaars verlengde liggen.
Hierdoor zijn ze
gemakkelijk te
onderscheiden van die
van de gewone
esdoorn en de Noorse
esdoorn. Het duurt
achttien maanden
Stuifmeelkorrels van de Veldesdoorn
voordat de zaden
ontkiemen.
De plant laat zich goed snoeien en wordt dan ook vaak in hagen gehouden,
maar kan beter niet in het voorjaar gesnoeid worden omdat hij dan gaat
"bloeden".

– 12 –
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Verspreiding
De Spaanse aak komt met
uitzondering van het noorden
in heel Europa voor, tot
Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.
Hij is redelijk vorstgevoelig. Het
is een soort die zich in de
schaduw
van pioniersplanten kan
vestigen. De Spaanse aak is
wellicht de eerste esdoornsoort
die op eigen kracht België en
Nederland bereikt heeft na de
laatste ijstijd. Archeobotanische
vondsten dateren van 7000 vC.
De soort is nu zeldzaam als
autochtone boom in Nederland,
maar komt in Vlaanderen
veelvuldig voor in de zuidelijke
leemstreken. De Spaanse aak
Enkele bloem
is geschikt voor alle
bodemsoorten met
uitzondering van zeer arme, droge zandgrond en natte bodems. Van nature
uit komt hij vooral voor op vochtige kalk- en leembodems, zowel in beuken en haagbeukenbossen, als langs bosranden. Hij is windbestendig, geschikt
voor zonnige en schaduwrijke plaatsen en is bestand tegen
luchtverontreiniging en strooizout. Wanneer onvoldoende kalk in de bodem
aanwezig is, blijft hij in schaduwrijke omstandigheden (dicht loofbos) echter
spichtig.
Ecologie:
De bloemen zijn een
goede bron van nectar
en pollen, en worden
druk bezocht
door bijen en
andere insecten. De
vruchten worden
gegeten door onder
andere appelvink en gro
enling. De schors is
voedselrijk en niet zuur,
en kan
meer epifyten huisveste
n dan de andere
inheemse
esdoorns. Mede door
Vrucht van de Veldesdoorn (vleugeltjes op een rij.)
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het snel verterende blad is het een bodemverplegende soort.
Cultuurhistorie
De boom werd vaak aangeplant in de buurt van boerderijen en als hakhout
beheerd. Ook kwam hij veelvuldig in hagen en heggen voor. In de Vlaamse
Ardennen werd hij ook vaak als knotboom gebruikt. Het hout werd veel
gebruikt om kleine gereedschappen en stelen te maken. Doordat de schors
niet afvalt werden traditioneel zitstokken voor hoenderhokken van de takken
gemaakt. Hierdoor werden de poten niet koud en hadden de kippen een
goede houvast. Vermoedelijk diende het loof in tijden van schaarste ook als
voedsel voor vee. Veldesdoorn leverde ook brandhout van goede kwaliteit.
Cultivars
Er bestaan ongeveer 30 cultivars van de Veldesdoorn, gekweekt voor het
blad, de habitus, of beide.
•Acer campestre 'Elsrijk': Kleine piramidale boom

Takken van Veldesdoorn met kurkrichels

– 14 –
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Type-antwoorden op het kwis-spel
1 Het bijenvolk
1.1- Op 21 juni, of de zomerzonnewende, is de koningin over haar
hoogtepunt heen en begint ze aan de inkrimping van het broednest.
Vanaf 21 december of de winterzonnewende, beginnen de dagen te
lengen. De koningin wordt dat gewaar en herneemt haar legactiviteit.
Dat betekent niet dat het broed ook al meteen verzorgd wordt. Als de
weersomstandigheden ongunstig zijn, of bij gebrek aan voedsel wordt
dit vroege legsel door de werksters opgegeten of opgeruimd. (10 pt)
1.2- Niet waar ! Dergelijk verhaal hoort men wel eens bij ‘de veteranen’ !
Maar nog nooit heeft men dergelijk voorval kunnen vaststellen. Het is
één
van die sterke verhalen die in de imkerswereld rondwaren. (10pt)
1.3- Waar ! Bijen zijn niet in staat om het geluid van de menselijke spraak op
te vangen. Maar luidruchtige mensen, maken ook brede gebaren en
heftige bewegingen. En daarop reageren de bijen wel, en hoe !! (10pt)
1.4- Waar ! Waterhaalsters zijn vaak oude bijen met een versleten haarkleed,
met een naakt pantser en uitgerafelde vleugels (10pt)
1.5- Niet waar ! Uiteraard laat het kleverige propolis zich het gemakkelijkst
verzamelen bij hoge temperaturen in de volle zomer. Maar ook in het
najaar, bij goed vliegweer wordt druk propolis gehaald om de reten en de
kieren af te dichten of het vlieggat te verkleinen. (10 pt)
1.6- Juist ! Uit een onderzoek aan de Cornell Univ (USA) is gebleken dat 25
% van de veldbijen thuiskomen met alleen maar pollen; 17 % met pollen
en nectar en 58 % met alleen maar nectar. (10 pt)
1.7- A: 5 - B: 3 - C: 4 - D: 1 - E: 6 - F: 2
Bij de juiste volgorde: 10 pt
1.8- B is de juiste combinatie: één angel – twee paar vleugels – drie paar
poten – vier paar wasklieren (10pt)
1.9- De samengestelde facetogen van de bij geven maar een onscherp
beeld
van de werkelijkheid. Trage bewegingen verstoren het statisch beeld
nauwelijks en verontrusten de bijen dan ook niet. Maar heftige, snelle
bewegingen in de onmiddellijke nabijheid van het nest doen dat des te
meer, met het bekende gevolg. (10pt)
1.10- In normale omstandigheden is een huisbij niet zo ijverig als waarvoor ze
wordt aangezien. Een derde van haar tijd brengt ze door met niets meer
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doen, dan rondlummelen op de raten, in de hoeken en kanten van de
kast. Ze wacht op die bepaalde prikkel die bij haar de activiteit moet
uitlokken waarvoor ze op dat ogenblik fysiologisch het best geschikt is.
Maar in afwachting daarvan doet ze niets ! (10 pt)

☺☺☺☺☺
Vergeet zeker niet de bollen van lentebloeiers voor de winter in de
grond te poten. Vooral Crocus, Allium en Hyacint en vooral deze laatste
ruikt dan nog heerlijk buiten, voor binnen wordt de geur soms als te
straf waargenomen.

ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺
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