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AVIB-Nieuws
Wat te doen deze maand ? :
:

Zoals bovenstaande foto laat zien is dit de maand waar de zwermen naar
hartelust zullen rondvliegen. De voornaamste bekommernis van de imker
bestaat erin om de bijen zoveel mogelijk plaats te geven en te zorgen dat er
bouwmateriaal voorhanden is in de vorm van waswafels. Regelmatige
controle op moerdoppen is noodzakelijk. Kunstzwermen kunnen voorkomen
dat de kast gaat zwermen.
Darrenbroed verwijderen helpt het bestrijden van de Varroa mijt.
Een honingzolder blijkt bij mij reeds een week een must. Normaal moeten de
wafels die nog suiker van het inwinteren bevatten reeds verwijderdt zijn zodat
alleen zuivere nectar in de hoogsels zal gedragen worden.
Pastorale imkerij is deze maand van toepassing op het fruit en het koolzaad.
Weerom een uitgebreide voorstelling van de werkzaamzaamheden voor deze
maand van onze Noorderburen.
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-april-15-mei
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Heropstart Selectiewerkgroep AVIB : Via onderstaande link
Heropstart Selectiewerkgroep AVIB

De Europese unie heeft dan toch het verbod ingesteld op het gebruik van
neonicotinoiden : lees verder op
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/europese-unie-verbiedtpesticide-die-bijen-doodt-belgie-vraagt-uitzondering~aafcfb05/
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☺☺☺☺☺
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Van de bestuurstafel :
> Onze vereniging wordt groter, ons ledenaantal stijgt. Toch merken we dat
de vergaderingen niet altijd druk bezocht worden. Wij vinden het spijtig dat
jongeren moeilijk bereikbaar blijken omdat communiceren over de aanpak
van onze bijen en ervaren imkers horen handig kan zijn. Dat theorie of
internet nooit opwegen tegen ervaring, is zeker juist als het om bijen gaat.
>.
> We starten nu met een proefproject.
> We weten dat vele( jonge) imkers weinig tijd hebben. We willen hen de
kans geven om snel en efficiënt met medeleden te communiceren. We
starten met een ‘whatsapp groep rosse bie’ voor jong en oud, met
smartphone.
> Het bestuur kan berichten posten,
> leden kunnen informatie vragen.
>
> Wie interesse heeft, stuurt een bericht met de toelating om toe te voegen
naar: 0486 324840.
>
Mieke
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DS we 3 – 4 maart 2018 : opinie & analyse
Europa wil bijensterfte tegengaan, maar dan moet het alle schadelijke
pesticiden bannen, en niet alleen de neonicotinoïden, schrijft Dave Coulson.

Red-de-bijenplan is mager beestje
DAVE GOULSON
Wie? Bioloog verbonden aan de University of Sussex en auteur van onder
meer 'Een verhaal met een angel' en 'De vlucht van de hommel' (Atlas
Contact).
Wat? De bijenpopulaties zijn sterk afgenomen de afgelopen decennia. We
moeten onze landbouwmethoden herzien om dit tegen te gaan.
Een nieuw, bezwarend rapport van het Europees Voedselagentschap (EFSA)
toont aan dat neonicotinoïden een groot risico vormen voor bijen (DS 2
maart). Het is aannemelijk dat het Europees Parlement actie zal ondernemen
om het gebruik van die insecticiden te beperken of zelfs te verbieden. Maar
een eenvoudig verbod op één groep chemicaliën volstaat .[iet, we moeten
onze ]andbouwmethoden fundamenteel herzien.
We zijn er ons allemaal van bewust dat we bestuivers nodig hebben. Zonder
het werk dat wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers voor ons
verzetten, zouden we bijna één derde van onze voedselvoorraad verliezen.
Het belang van die insecten voor zowel de natuurlijke ecosystemen als voor
ons eigen voortbestaan, kan niet worden overschat. Het is dan ook
onrustwekkend dat veel populaties van wilde bestuivers sterk zijn
achteruitgegaan en dat het aantal binnenlandse honingbijenkolonies in
Noord-Amerika en Europa de laatste vijftig jaar sterk is gedaald.
Hoewel de oorzaken complex zijn, en onder meer te maken hebben met
habitatverlies en de verspreiding van niet-inheemse ziekten, heeft
blootstelling aan pesticiden een grote rol gespeeld. Onderzoek toont aan dat
neonicotinoïden schadelijke effecten hebben op bijen: ze kunnen hen meteen
doden, hun navigatie verstoren, hun vruchtbaarheid verminderen of hun
immuunsysteem onderdrukken.
'Onaanvaardbaar risico'
Als gevolg van de toenemende bewijzen die neonicotinoïden aan bijensterfte
linken, gaf de Europese Unie het EFSA in 2Ol2 de opdracht om zich over alle
wetenschappelijke onderzoeken te buigen. Hun rapport, dat focust op de drie
meest gebruikte soorten neonicotinoïden (imidacloprid, thiamethoxam en
clothianidin) en hun impact op honingbijen, kwam er in januari 2013. De
conclusie was dat de drie pesticiden een “onaanvaardbaar risico vormen voor
bijen”.
Daarop stelde het Europees Parlement voor om die drie pesticiden niet
langer te gebruiken op bloeiende gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen.
Ondanks het hevige lobbywerk van de pesticidenindustrie en voorspellingen
–6–
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van grote oogstverliezen, werd het verbod gesteund door het Parlement en
trad het in december 2013 in werking. Op Europese schaal heeft het verbod
geen meetbare impact gehad op de oogst. Hoewel het gebruik van die drie
neonicotinoïden nu verboden is voor bloeiende gewassen zoals koolzaad en
zonnebloemzaad, blijft het totale gebruik van neonicotinoïden in Europa
hoog, omdat ze routinematig worden gebruikt op belangrijke gewassen zoals
tarwe, bieten en aardappelen.
Sinds 2013 zijn nog veel meer wetenschappelijke studies gepubliceerd.
Daarom werd het EFSA in 2015 verzocht om zijn rapporten bij te werken en
om het nieuwe bewijsmateriaal te bestuderen, zodat het Europees Parlement
een weloverwogen besluit kon nemen over de vraag of het verbod moest
worden ingetrokken, gehandhaafd of uitgebreid tot andere vormen van
gebruik. Dat rapport is uiteindelijk deze week gepubliceerd.
Sterke bewijzen
Terwijl het rapport van 2013 op risico's voor honingbijen focuste, gaat het
nieuwe rapport ook in op de gevolgen voor wilde bijen (hommels en solitaire
bijen). Het was duidelijk een moeilijke oefening, die meer dan twee jaar in
beslag nam. Meer dan 1.500 rapporten werden onderzocht en 588
wetenschappelijke experi menten uit de wetenschappelijke literatuur werden
beoordeeld. Er was ook herhaaldelijk overleg met externe experts over de
manier waarop de data werden samengevoegd en geïnterpreteerd. Het
nieuwe EFSA-rapport concludeert dat neonicotinoïden naar alle
waarschijnlijkheid schadelijk zijn voor zowel wilde als gedomesticeerde bijen.
Dat komt overeen met andere studies die het voorbije jaar door
onafhankelijke wetenschappers zijn gepubliceerd. Het bewijsmateriaal is
sterker dan in 2013, en vele gaten in onze kennis zijn intussen opgevuld. Het
rapport legt uit dat het sindsdien duidelijk is geworden dat neonicotinoïden
niet alleen een risico vormen voor bijen wanneer ze gebruikt worden op
bloeiende gewassen. Neonicotinoïden werken langdurig na inde bodem en
verspreiden zich via de bodem naar plantenweefsels, waardoor ze ook
volggewassen en wilde bloemen besmetten.
Dit rapport versterkt de pleidooi en voor verdere beperkingen op het gebruik
van neonicotinoïden in heel Europa. Een volledige ban lijkt verstandig vanuit
milieuoogpunt, maar zal die de problemen voor bijen oplossen?
Nieuwe pesticiden
Een onvermijdelijke tekortkoming van het rapport is dat het de interacties
tussen deze pesticiden en andere niet kon evalueren. Elk pesticide is
geëvalueerd alsofhet de enige stof is waaraan bijen worden blootgesteld. We
weten nochtans dat winkels voor imkers op regelmatige basis bijenmengsels
met neonicotinoïden en andere pesticiden aanbieden, en dat die chemicaliën
elkaar kunnen versterken. Maar we weten niet wat de gevolgen zijn voor de
bijen die hier constant aan blootgesteld worden.
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Als boeren niet langer neonicotinoïden mogen gebruiken, zullen ze
overschakelen op andere pesticiden.
Chemische bedrijven blijven niet bij de pakken zitten, en brengen alvast
nieuwe pesticiden op de markt, met namen die je onmogelijk kunt uitspreken,
zoals flupyradifurone en sulfoxaflor. Sommige hebben eigenschappen die
gelijkaardig zijn aan die van neonicotinoïden, en het risico is groot dat deze
nieuwe stoffen net zo schadelijk zullen blijken te zijn als degene die het EFSA
nu onderzoekt.
Draaimolen
De laatste zestig jaar zaten we op draaimolen. Opeenvolgende generaties
pesticiden werden op de markt gebracht om een decennium later verbannen
te worden, wanneer duidelijk werd hoeveel schade ze hadden berokkend aan
het miIieu. Telkens werden ze vervangen door nieuwe pesticiden die nieuwe
en onverwachte problemen meebrachten.
Een recente Duitse studie toonde aan dat de totale vliegende insectenmassa
in de 26 jaar tot 2O\4 met 76 procent is afgenomen. Er kan geen twijfel over
bestaan dat het doordrenken van onze landschappen met pesticiden daartoe
heeft bijgedragen. Als we insecten verliezen, verliezen we niet alleen onze
bestuivers, maar ook het belangrijkste voedsel voor talloze vogels,
vleermuizen, reptielen, vissen en amfibieën. De ecosystemen van onze aarde
zouden instorten. Het is nu echt tijd om de draaimolen te verlaten en
duurzame manieren te ontwikkelen om de wereld te voeden.
Zonder het werk dat bestuivers voor ons verzetten,
zouden we bijna één derde van onze voedselvoorraad verliezen

.

Bloemen van Itea virginica
–8–
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In zachte was kan men een engel
en een duivel drukken.
Vvvvvvvvvvvvvvvv
Oud gezegde : = Kinderen kan men naar zijn hand zetten.

☺☺☺☺☺
Recept met honing.
“Soufflé van pompoen met honing en geitenkaas”
Ingrediënten, voor 4 personen :
20g pijmboompitten, boter
4 geitenkaasjes om te bakken
(eventueel Crottin de Chavignol)
80g raketsla, olijfolie, peper en zout.
Soufflé : 60g room, 60g melk
100g pompoen, 2 el honing, 2 eieren,
peper en zout
suiker, boter
Bereiding :
Bak de pijnboompitjes met wat boter in de pan aan voor een kleurtje.
Stoof de pompoen gaar met een beetje boter. Splits de eieren in eigelen
en eiwitten.
Voeg voor se soufflé deze ingrediënten, zonder eiwitten, in een blender
en goed mixen. Kruid met zout en peper.
Klop de eiwitten goed stijf en roer de helft hiervan door het mengsel en
de rest voorzichtig er door spatelen.
Beboter 4 soufflépotjes en strooi er suiker in, vul de potjes voor ¾ met
het mengsel en bak ze in de oven op 180 °C in 20 minuten.
Bak de kaasjes in olijfolie. Kruid de raketsla met zout en peper en wat
olijfolie.
Schik de potjes op een bord samen met de kaasjes en garneer met
raketsla en pijnboompitjes
Heeeerlijk pittig voorgerechtje

om te beginnen !

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

Op zondag 17 junil 2018 : Jaarlijkse BBQ:
zie verder in dit Ros Bieke.
Eerstvolgende ledenvergadering op donderdag 13 september met
als voordracht “ :Hoe volkeren inwinteren”

– 10 –
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datum

Activiteiten 2018

Ma. 1 mei

Bestellen van ééndagslarven

Do. 3 mei

Praktijkles: overlarven

Di. 8 mei

Bestuursvergadering

Ma. 14 mei

Praktijkles: bevruchtingsvolkjes vormen + Ko invoeren

Zo. 17 juni

BBQ

Do. 6 sep

Bestuursvergadering

Do. 13 sep

Ledenvergadering : Hoe volkeren inwinteren

Do. 11 okt

Ledenvergadering : Propolis en toepassingen

Di. 6 nov

Bestuursvergadering

Do. 8 nov

Statutaire vergadering + Honingproeven

Vr. 14 dec 2018

Teerfeest

Aaaaaaa

Jaarlijkse barbecue.
Op 17 juni nodigen we jullie uit op onze vierde bbq.
Blokkeer deze dag dus in jullie agenda!!
We kunnen gezellig eten en praten over onze bijen.
We verwachten de aanwezigheid van al onze leden, de ouderen maar
zeker ook de jongeren, met partners.
Wanneer? 17 juni 2018
Waar? Eelstraat, 17 te Ravels
Hoelaat? 16 uur aperitief, 17.30 uur eten
Kosten? # 10 euro voor leden en hun partner,
Drie gratis consumpties.
# 20 euro voor niet- leden en hun partner,
Drie gratis consumpties.
# Kinderen tot 12 jaar gratis.
INSCHRIJVEN:VOOR 8 JUNI DOOR OVERSCHRIJVING
op het nr: van De Rosse Bie : BE24 9731 1250 1038.
De betaling is ook de bevestiging van je deelname.
We hopen op jullie en op mooi weer
't Ros Bieke 2018 – 3
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‘Bayer zette wetenschap jarenlang op
dwaalspoor’
Al in 2003 was er wetenschappelijk bewijs dat bepaalde insecticiden zeer
schadelijk zijn voor bijen. Toch liet een Europees verbod nog vijftien jaar op
zich wachten. De invloed van fabrikanten als Bayer en Syngenta is daarbij
groot geweest, zegt hoogleraar Jeroen van der Sluijs.

De eerste waarschuwingssignalen dat iets niet pluis was kwamen al in de
jaren ’90, vertelt hoogleraar Jeroen van der Sluijs. “We hoorden verhalen van
Franse imkers, dat bijen na het halen van nectar totaal gedesoriënteerd op de
grond vielen”, vertelt de chemicus en universitair hoofddocent van de
Universiteit Utrecht. “Er werd destijds gesproken van de ‘gekke bijenziekte’.”
Er werd gesproken van de ‘gekke bijenziekte’
Het is volgens Van der Sluijs het eerste anekdotische bewijs dat
neonicotinoïden, een klasse bestrijdingsmiddelen die vandaag de dag op
grote schaal in de landbouw worden gebruikt, zeer schadelijk zijn voor bijen.
Van der Sluijs gaf van 2011 tot 2014 leiding aan een internationale werkgroep
die hierover aan de Verenigde Naties rapporteerde. Hij waarschuwt al jaren
voor de gevaren.
'Ecologisch armageddon'
Inmiddels vindt Van der Sluijs steeds meer medestanders. ‘Risico voor bijen
bevestigd’, stelde ook de Europese voedselwaakhond EFSA in februari dit
jaar. In april volgde een Europees verbod op drie veelgebruikte
– 12 –
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neonicotinoïden, vanwege de toenemende zorgen om afname van bijen en
andere insecten.
Wat zijn neonicotinoïden?
Neonicotinoïden zijn stoffen verwant aan nicotine, die begin jaren ‘90 als
bestrijdingsmiddel in de landbouw zijn geïntroduceerd. Chemiebedrijven
Syngenta, BASF en Bayer zijn bekende fabrikanten. Een van de manieren
waarop ‘neonics’ worden ingezet, is door zaden van een coating te voorzien.
Zo worden de chemicaliën via het sap van de plant opgenomen, wat
gewassen als aardappel, zonnebloem en maïs van binnenuit giftig maakt
voor vraatinsecten.
De situatie is volgens de Britse bioloog Dave Goulson inmiddels zo ernstig,
dat hij in The Guardian eind vorig jaar sprak van een ‘ecologisch
armageddon’ dat zich zou voltrekken. Zo toont recent onderzoek dat in Duitse
natuurgebieden maar liefst 76 procent van de totale insectenpopulatie in een
kwart eeuw tijd is verdwenen. In Nederland staan ondertussen 181 van de
358 inheemse bijensoorten op ‘de rode lijst’, wat betekent dat ze worden
bedreigd met uitsterven of al reeds zijn verdwenen.
Ik wil graag weten: waarom heeft het zo lang geduurd totdat de Europese
autoriteiten ook de gevaren zagen, en de politiek actie ondernam? Ik bel naar
Noorwegen, waar Van der Sluijs tevens een aanstelling heeft aan de
Universiteit van Bergen.
In 2011 wees u in het televisieprogramma Zembla al op de gevaren van
neonicotinoïden voor de bij. Krijgt u nu, met het Europese verbod, uw gelijk?
“In de wetenschappelijke wereld had ik al veel eerder – om in uw termen te
spreken – mijn gelijk gekregen. Het punt is echter dat het heel lang duurt
totdat de politiek met maatregelen komt. Kijk naar imidacloprid, dat is één van
de gifstoffen die schadelijk zijn voor bijen, en die de Europese Unie nu gaat
verbieden. Daarover was in 2003 onder wetenschappers al bekend dat bij
normaal gebruik in de landbouw, er onaanvaardbare nevenschade is voor
bijen en voor andere bestuivende insecten.”
Als die wetenschappelijke kennis er zoals u zegt in 2003 al was, waarom is
een verbod op dit middel imidacloprid er dan nu pas gekomen, vijftien jaar
later?
“Eén van de problemen is dat de toelatingsautoriteiten in Europa de
onderzoeken van onafhankelijke academische laboratoria niet meewegen.
Dat komt omdat alle onderzoeken in het toelatingsdossier aan een bepaalde
standaard moeten voldoen: ‘Good Laboratory Practice’. Het is een keurmerk
voor het beheer van de voorraad in een laboratorium, maar zegt helemaal
niks over de kwaliteit van het onderzoek. Dit keurmerk is totale onzin en
bevoordeelt de chemische industrie. Toen de richtlijnen in de EU werden
vastgesteld, hebben zij blijkbaar die slag gewonnen.”
Hoogleraar Jeroen van der Sluijs is expert op het gebied van ‘nieuwe risico’s’
en wetenschappelijk controversen.
't Ros Bieke 2018 – 3
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Hoe bevoordeelt dit de industrie?
“Omdat alleen hun studies zo’n certificaat hebben. Het kost namelijk heel veel
geld om zo’n certificaat te verkrijgen, en er zijn jaarlijkse kosten voor een lab
om het certificaat

Help de bijen, ze zullen je belonen !
De bijensterfte is al jaren een teken aan de wand dat er wat schort met ons
milieu. Deze zuiver vegetarische diertjes, die enkel leven van nectar en
stuifmeel uit bloemen, kunnen de laatste decennia op vele plaatsen niet meer
de nodige vitaliteit opbouwen die zo broodnodig is om te overleven.
Een uitgebreid aanbod aan gevarieerd en kwalitatief stuifmeel is de basis
voor een goede ziektebestendige ontwikkeling. Vitale winterbijen zijn van
levensbelang voor een volk dat de volgende lente moet halen. De warmere
najaren zorgen ervoor dat deze steeds later geboren worden, in de maanden
september en oktober. De natuur heeft dan buiten wat klimop nog weinig te
bieden. De bijen kunnen tegenwoordig zelfs beter overleven in steden dan in
de natuur of op het platteland omdat ze daar dikwijls nog kunnen profiteren
van de late bloeiers in siertuinen. Kortom, het is hoog tijd dat we er met zijn
allen wat aan doen. In de eerste plaats de bijenbonden en de
imkerverenigingen, zij kunnen de functie van verdelers op zich nemen naar
de imkers toe, maar ook naar iedereen die een braakliggend stukje grond of
een hoekje in de tuin heeft waar hij wat mee kan doen, een bouwgrond die
nog niet dadelijk bebouwd wordt, de grond rond een nieuwe woning die best
eerst wat verbeterd wordt. Verder zijn er mooie perspectieven voor
landbouwers die een groenbemester op hun velden willen zaaien of
milieubewuste gemeentebesturen, verenigingen of firma's.

Phacelia is hiervoor één van de
meest geschikte planten, de
mooie bloem, zijn eigenschap als
verdringer van andere kruiden en
zijn uitstekende kwaliteit als
groenbemester en
grondverbeteraar zal iedereen
waarderen, niet in het minst alle
bijen-, vlinder-, vliegen-, kever- en
hommelsoorten die zullen zorgen
voor adembenemend
schouwspel.
– 14 –
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Phacelia (Phacelia tanacetifolia) ook Bijenvoer of Bijenvriend is een éénjarige
plant die tot de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) behoort en veel door
honingbijen en hommels bezocht wordt. De plant komt oorspronkelijk uit
Californië, waar hij op stenige berghellingen groeit. Het natuurlijke
verspreidingsgebied ligt in Californië, Arizona, Nevada en Noord-Mexico. De
plant komt in Nederland op sommige plaatsen verwilderd voor.
De plant wordt tot 70 cm hoog en heeft een holle stengel, die aan de top
behaard is. De bladeren zijn dubbelgeveerd. De eindstandige, blauwviolette
tot helderblauwe bloemen zijn slakkenhuisachtig opgerold.
Phacelia heeft een dicht en oppervlakkig groeiend wortelgestel.
Phacelia wordt gebruikt voor groenbemesting. Een voordeel van phacelia
boven Italiaans raaigras is dat er geen emelten in voorkomen, die aan het
volggewas veel schade zou kunnen veroorzaken. Als stoppelgewas (zaaien
na de oogst van granen) kan Phacelia gezaaid worden van juli tot 20
augustus, waarbij 6-12 kg zaaizaad per ha wordt gebruikt. Phacelia heeft
door de snelle groei een goede onkruid onderdrukking.
Phacelia is een echte bijenplant. Als de plant voldoende vocht krijgt wordt er
veel nectar geproduceerd. Alhoewel phacelia goed tegen droogte kan, wordt
er onder te droge omstandigheden alleen nog maar stuifmeel geproduceerd

De witte mosterd of
gele mosterd (Sinapis
alba) is een plant die
tot de

kruisbloemenfami(Brassicaceae) behoort. De plant wordt als groenbemester
gebruikt. Van de zaden wordt mosterd gemaakt. In tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden, bloeit de plant met gele bloemen. Vandaar dat in
Nederland ook over gele mosterd wordt gesproken.
Voor de teelt van mosterd worden andere rassen gebruikt dan voor
groenbemesting
't Ros Bieke 2018 – 3
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De éénjarige planten kunnen circa 60-120 cm hoog worden en hebben een
kantige stengel. De behaarde bladeren zijn lang-eivormig en diep
ingesneden. Bij zaaien in maart bloeit de plant in juni en juli met gele
bloemen, die in een tros gerangschikt zijn. De vrucht is een hauw. De ronde
zaden zijn rijp geel, 2-2,5 mm groot en mat. Ze bevatten olie, eiwit en het
scherp smakende sinalbine.
Gele mosterd kan later gezaaid worden dan bladrammenas (Raphanus
sativus subsp. oleiferus), en wordt gezaaid vanaf 10 augustus tot begin
september. Het resultaat is een snelle grondbedekking, de plant vormt een
breed gewas waardoor het onkruid goed onderdrukt wordt. Gele mosterd
maakt minder wortels aan dan bladrammenas. Ook komt gele mosterd snel in
bloei. Het gewas is vorstgevoelig, waardoor het gemakkelijk ondergeploegd
wordt. Gele mosterd is zeer vatbaar voor knolvoetziekte

Wij hopen dat het zaad weelderige bloemen zal voortbrengen waar van alle
bijen kunnen genieten. Zij zullen u dankbaar zijn.

☺☺☺☺☺
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