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Van de Bestuurstafel januari 2021

Op het moment dat ik dit stukje schrijf kan je al merken en voelen dat er 

licht schijnt aan de horizon. Letterlijk doordat de dagen alweer aan het len-

gen zijn. Ging op 14 december de zon nog om 16:27 onder, op 30 decem-

ber zitten we alweer op de 16: 36 uur!  

Figuurlijk omdat we uit kunnen kijken naar de eerste Covid vaccinaties in 

januari 2021 en er daarmee hopelijk een einde komt aan een donkere en 

vooral saaie tijd. De meeste gehoorde wens rond deze tijd van het jaar is 

dan ook dat het jaar 2021 in het teken zal staan van het afsluiten van de 

Covid pandemie en het weer opstarten van activiteiten. 

Onze jaaragenda is in ieder geval gevuld. Of alles direct doorgang kan vin-

den is nog maar de vraag. We hadden de laatste versie nog niet vastgesteld 

binnen het bestuur of de eerste annuleringen of het doorschuiven van acti-

viteiten moest al plaats vinden.  

In deze Stek treft u dan ook de jaarplanner aan en zult u zien dat veel activi-

teiten later plaatsvinden dan dat u normaal van ons gewend bent. Ik hoef u 

niet uit te leggen waarom dit is. Ook zijn er nog veel activiteiten niet ge-

pland (bv. De Lentemarkt, De Groenbeurs in de tuin van Kapitein Rommel), 

en ook dat heeft zijn redenen. 

Maar genoeg over wat allemaal niet doorging, misschien wel doorgaat of 

gepland staat. Laten we vooral genieten van het Hier en NU. Want wat bof-

fen we dat wij wonen in een mooie omgeving met veel groen en dat de 

meeste Groei & Bloei leden beschikken over een tuin. Vooral als je dezer 

dagen genoeg hebt van het binnen zitten, tv-kijken, lezen, is het heerlijk om 

de benen te strekken en erop uit te gaan, naar het strand, de duinen of het 

bos. Geheel onverwachts trof ik in het Heiloer bos nog deze prachtige ‘gro-

te stinkzwam’’aan. En dat eind december. 

Daarnaast deed de moesson zijn intrede de afgelopen weken. Ik kan me 

niet herinneren dat we ooit zo’n natte decembermaand hebben gehad. 
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Goed dat de meesten van ons op zandgrond zitten en het water snel weg-

zakt, maar zelfs in de duinen zagen we vandaag toch dat er hele riviertjes en 

meertjes waren ontstaan. Door het zachte weer zie je nu ook al de kopjes 

van de eerste bolletjes verschijnen, nu maar hopen dat het niet gaat vriezen 

en alles kapot gaat. 

Het natte weer nodigt niet echt uit om te tuinieren, 

je denkt niet snel ‘’ik ga even aan het werk’’. Wat wel 

kan is je dan extra verdiepen in de laatste Groei & 

Bloei, waar in de decembermaand een paar mooie 

artikelen in staan. Of even de website bezoeken, 

want ook die staat vol tips over dingen die je nu wel 

kunt aanpakken. Veel snoeitips, de beste plekken 
voor je struik en veel videofilmpjes over hoe je bv. 

een druif in de winter moet snoeien. En zo kan je nu 

ook al zaad bestellen van vroege eenjarigen, de la-

thyrus, de vroege aubergine. Dan krijg je toch al 

gewoon een beetje de kriebels en zou je alweer aan 

de slag willen met voorzaaien.  

Maar nu eerst het jaar uitluiden. In kleine kring en zonder geknal dit jaar. Of 

het moet de knal zijn van de champagnefles die toch in een klein gezel-

schap van de kurk ontdaan wordt. 

We kijken terug op een bijzonder jaar waar veel niet in kon, maar toch ook 

mooie en creatieve initiatieven wel doorgang vonden. We kijken uit naar 

een jaar met ontmoetingen, bijeenkomsten en veel activiteiten die door 

gaan. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is nog even afwachten. 

Ondertussen blijven genieten van de dingen die wel kunnen en vooral ge-

zond blijven. Het bestuur wenst u in ieder geval alle goeds toe voor 2021 

en hoopt u in het nieuwe jaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten.  

Anke van Kruijssen 
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Jaarprogramma 2021


TUINACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 

Vanaf maart. Cursus moestuinieren, totaal zes dinsdagavonden,  
Clusius College te Castricum 

12 t/m 20 juni Nationale Tuinweek 13 t/m 21 juni 

19 en 20 juni Landelijk Open Tuinen weekend 

3 x Open Tuinen Weekenden M-K, data nog niet bekend  

22 t/m 26 september Gardenista te Laag Zuthem 

Najaar: Cursus beplantingsplan, totaal zes avonden Heiloo  

BLOEMDESIGNACTIVITEITEN 

Wo. 7 april Bloemdesign ‘lente’,  

Wo. 21 april   Bloemdesign “lente” 

Wo. 19 mei.  Bloemdesign ‘Pinksteren” 

EXCURSIES, DAGTOCHTEN, TUINENREIS 

24 t/m 29 juni: Tuinreis naar New Hampshire 

Juni: Busreis naar Utrecht 

18 september Busreis naar Twente 
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LEZINGEN  aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur     

o Woensdag 10 maart in de Ter Coulsterkerk te Heiloo, ALV.  

o Dinsdag 13 april in het Clusius College te Castricum  
    Afke Schrale, kwekerij Bloeiers: ‘’Passie voor Planten ‘’ 

o Dinsdag 11 mei in het Clusius College te Castricum.  
  Lezing door Louis Fraanje over "het Grote Wild”. 

o Woensdag 8 september in de Ter Coulsterkerk te Heiloo  
   Rutger Polder vertelt over de Hortus Alkmaar 

o Dinsdag 12 oktober in het Clusius College te Castricum  
    Romke van de Kaa: lezing 

o Zaterdagmiddag 23 oktober in het Clusius College te Castricum 
    Jacqueline vd Kloet over voorjaarsbollen 

o Woensdag 17 november in de Ter Coulsterkerk te Heiloo 
    Cees Verkerke ‘’De zintuigentuin’’ 

Alle data zijn onder voorbehoud in verband met Covid maatregelen! 

Algemene Ledenvergadering 2021 van K.M.T.P.  
Groei & Bloei afdeling Midden-Kennemerland  
Datum en tijd: woensdag 10 maart 2021, aanvang 20.00 uur  
Locatie, adres: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 1851 KE Heiloo 

Programma van deze avond 
20.00 Algemene Ledenvergadering  
20.40 pauze 
21.00 Korte lezing over De Bij door Ad van Nood
21.45  Verloting en sluiting  
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Agenda

1.  Opening, mededelingen: 

a) Bijlage 1 notulen van de ALV 2019, De Nieuwe Stek van mei/juni  
2019 (zie ook website) 

b) Bijlage 2 sociaal jaarverslag 2019, gepubliceerd op de website van  
  G&B MK 
c) Bijlage 3 financieel overzicht 2019, ter inzage ter vergadering 
d) Bijlage 4 jaarprogramma 2020, gepubliceerd op de website van   
  G&B MK 
e) Bijlage 5 sociaal jaarverslag 2020, wordt gepubliceerd op de   
  website van G&B MK 
f) Bijlage 6 financieel overzicht 2020, ter inzage ter vergadering 
g) Bijlage 7 jaarprogramma 2021, bijlage + gepubliceerd op de  
  website van G&B MK 

Van alle bijlagen is een aantal ter inzage aanwezig op 10 maart.  De bij-
lagen  1, 2, 4 ,5 en 7 staan tevens op de website van Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland.  

2.  Notulen ALV van 15-3-2019, zie bijlage 1 
3.  Sociaal Jaarverslag 2019, zie bijlage 2 
4.  Sociaal Jaarverslag 2020,  zie bijlage 5 
5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 (voor leden ook op te vragen 

bij Cees Stam) 
6.  Financieel verslag 2020 en begroting 2021 (voor leden ook op te vragen 

bij Cees Stam) 
7.  Kascommissie 
 a) verslag 
 b) decharge kascommissie 
 c) benoeming nieuwe kascommissie 
8. Jaarprogramma 2021, zie bijlage 7 
9.  Bestuur: voordracht nieuwe bestuursleden  

Dico Treskes en Geno de By-Neuhuys.  

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting ca 20.00 uur 
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De BIJ 

Ad van Nood vertelt over DE BIJ.  

Een korte lezing, aanvang na de 

algemene ledenvergadering.  

Er zijn op onze aardbol minstens 

2000 soorten bijen, bijna al deze 

soorten zijn solitaire bijen. Zie 

hieronder de zijdebij. Is dat een 

bij? Dat dacht ik dus. Ik heb een 

heel ander beeld voor ogen als we het over bijen hebben.  

Ad vertelt vooral over de honingbij. Die genieten van een sociale levenswij-

ze. In de bijenhut vlak bij mijn volkstuin zitten twee volkjes. Die doen heel 

nuttig werk. Het begint in het vroege voorjaar al als ze mijn aalbessenstrui-

ken afstruinen. En daarna mijn (26) fruitbomen. Elk volk telt minstens 20.000 

bijen. Tja, die ene solitaire bij moet alles alleen doen: ‘n nest bouwen, 

broed verzorgen, voedsel halen…. 

Bij dat grote volk heb je rangen en 

standen, ‘that’s different cook’ (ge-

pikt van Louis v. G.)  

Ad van Nood zal u meenemen in 

de verbazingwekkende en com-

plexe bijenwereld. 

Het wordt een heel plezierige 

avond. U bent van harte welkom. 

We houden u op de hoogte van allerlei actuele ontwikkelingen met onze 

digitale nieuwsbrieven of -flitsen.  

Wessel  
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Passie voor Planten

Ik ben gek op planten en word er gelukkig van om ze vanaf het begin op te 

kweken tot een mooi eind product. In onze kwekerij Bloeiers (Slootdorp) 

telen we voornamelijk eenjarige zomerbloeiers in de periode van januari tot 

en met juni. Van juni tot november staat onze kas vol met bijzondere deco-

ratieve siervruchten. Elke keer op zoek naar nieuwe soorten en toepassin-

gen. Deze avond vertel ik over mijn beleving met gewone en bijzondere 

planten. Op deze interactieve avond hoop ook weer wat te leren van jullie, 

de andere liefhebbers van planten.  
Afke Schrale van Kwekerij Bloeiers 

Wanneer: 13 april 2021, Tijd: 19.30 - 21.30 uur.   
Plaats: Clusius College, Oranjelaan 2a, Castricum.  
Kosten: € 3,00 voor niet-leden. 

Cursus Duurzaam Moestuinieren


De cursus wordt verzorgd door Wessel van Schagen, ervaren volkstuinder, 

tevens oud-docent tuinbouwkunde en biologie. Wessel geeft o.a. aandacht 

aan de volgende thema’s: vruchtwisseling, de teelt van groente, bloemen en 

(klein)fruit, zaaien, verspenen en andere teelthandelingen, bemesting en 

compostering, ziekten en plagen, nuttige en schadelijke organismen.In de 

cursus gaat het niet alleen om basisbeginselen van het moestuinieren. Het 

is ook voor de tuinder die al een paar jaar tuiniert en wat meer wil weten. 

De cursus bestaat uit 5 dinsdagavonden en 2 excursies. De cursus start in 

maart. De data kunnen we nu nog niet vaststellen.  

Tijd: 19.30 - 21.30 uur.  
Plaats: Clusius College, Oranjelaan 2a, Castricum.  
Kosten: voor Groei & Bloei-leden Euro 62,50 en voor niet-leden Euro 75,00. 
Voor nadere informatie en aanmelding: mailen of bellen naar wessel@van-

schagen.speedlinq.nl of tel. 072-5330667. 
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Het Grote Wild in de Veluwe

Louis Fraanje is naast een begenadigd verteller ook een zeer getalenteerde 

natuurfotograaf. Met zijn vrouw Fransien zwerft hij over de heide en door de 

bossen van de Veluwe en nemen zij u mee op zoek naar de grote en kleine 

wonderen in de natuur. Beiden hebben ze oog voor details en daardoor 

hebben de door hen gemaakte natuurfoto’s een heel eigen karakter. Ont-

moetingen met het grote wild zoals o.a. wilde zwijnen, edelherten, reeën, 

vossen, hazen en konijnen komen als het ware tot leven. Bijvoorbeeld een 

reekalfje dat net geboren is, of de bronsttijd van de edelherten met hun 

spectaculaire gevechten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de 

vogelwereld op de Veluwe. Kortom een schitterende natuurpresentatie met 

uiteenlopende onderwerpen. 

Wanneer: 11 mei 2021  
Plaats: in het Clusius College, Oranjelaan 2a te Castricum  
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,00 voor niet-leden. 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Afscheid en opnieuw beginnen

Door persoonlijke omstandigheden moest ik met een droef hart afscheid 

nemen van mijn heerlijke tuin in Akersloot. 

Nu woon ik sinds een jaar in Castricum in een fijne groene buurt met veel 

bomen. Ik kocht het huis van mijn zoon, die elders ging wonen, het is een 

zg. tussenwoning met een voor en achtertuin. De achtertuin bestond uit een 

grasveld met terras en 2 smalle borders langs de zijkant, een standaard in-

deling bij eengezinswoningen.  
Van het gras wilde ik af, ik wilde graag een tuin met veel planten en bloe-

men voor de bijen, vlinders en insecten, waar het hele jaar wat te beleven 

valt. 

Tijdens de vele tuin reizen die ik met Groei en Bloei heb gemaakt zag ik er 

veel waarbij ik stond te watertanden. Bij de laatste reis naar Duitsland had ik 

zoals altijd mooie foto’s gemaakt,Zo zou ik het ook wel willen. 
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Aan Jolanda vroeg ik of ze voor mij ook zoiets kon ontwerpen. Begin maart 

namen we samen de plannetjes door en welke planten ik zou willen. Helaas 

werd ik kort daarna getroffen door een tweede hersenbloeding, waarbij ik 

een gezichtsbeperking opliep. De plannen moesten worden aangepast. 

Jolanda ontwierp een speelse bloementuin voor me met verschillende pa-

den naar de borders, zodat ik overal goed bij kan.. 

In de tweede helft van oktober had mijn tuinman tijd om de paden en bor-

ders aan te leggen. Wat werd ik hier al blij van, zonder nog enige plant zag 

de structuur van de tuin er al mooi uit met ruimte voor mijn beelden. 

Jolanda had een mooi beplantingsplan gemaakt en een week later kwam 

Yvonne de planten volgens plan inzetten. Heerlijk, ik kan niet wachten tot 

het voorjaar wordt. 

Wat fijn om bij de club van Groei en Bloei te horen en zo de mensen te 

kennen die mij op weg hebben geholpen met mijn nieuwe tuin. En van wie 

ik zoveel mooie kaarten heb gekregen tijdens mijn ziekte en revalidatie. 

Heel veel dank en ik hoop volgend jaar, als het kan ivm Corona, weer mee 

op tuinenreis te kunnen. 

Ineke Meintjens-Ooteman, November 2020 

Nieuwe leden DNS

Heemskerk    mevr.  I. Hauser  
Heiloo.       mevr. Y. Teekens  
 mevr. W. Volwerk  
Limmen.      mevr. E.M.F. van Tilburg 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst hen veel 
tuinplezier. 
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PR Info

Op PR gebied blijft het heel rustig. Geen activiteiten waarvoor publiciteit 

gemaakt moet worden en daardoor ook weer geen leuke verslagen en 
foto’s na afloop om te delen voor de mensen die het gemist hebben. Dan 
gaan we maar door op Social Media. Inmiddels heeft onze afdeling ook een 

Instagramaccount (het zusje van Facebook en vooral voor foto’s). Wij zijn te 
vinden op Instagram onder de naam Groei & Bloei Midden Kennemerland. 
Ondertussen weten een paar leden mij al te vinden en sturen af en toe een 
mooie plant en/of tuin foto toe, maar het mag gerust meer. Een voorraadje 

om in te struinen is best fijn. U kunt uw foto(s) mailen naar: deby@telfort-
glasvezel.nl wel graag met vermelding van de naam van de afgebeelde 
plant(en) en/of bloemen. 

Groet Geno 
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F Volg ons op facebook, dan heb je ook altijd de meest actuele 
data! Facebook.com/middenkennemerlandgroei 

Adverteerder op STERRENLIJST 
De adverteerders: Kwekerij Meijer en Kwekerij Jan Neelen staan op de 
STERRENLIJST. Bij deze adverteerders krijgt u  
10 % korting.  
Vergeet u niet uw Groei & Bloei-pas mee te nemen?

  
 Hier uw advertentie? 
 Neem contact op met  
 Cees Stam 
 06-24416766 
 cpastam@hotmail.com
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Een korte introductie

Geachte Leden, 

Sinds medio 2020 draai ik mee in het bestuur van onze vereniging als aspi-

rant-bestuurslid. 

Op de Algemene Ledenvergadering kunnen de leden aangeven of zij mij in 

hun bestuur wensen. 

Mijn naam is Dico Treskes en ik woon in Heiloo. In 2018 heb ik mijn praktijk 

als oogarts in het Medisch Centrum Alkmaar overgedragen en sindsdien 

heb ik meer tijd voor andere activiteiten zoals tuinieren. Mijn vrouw en ik 

hebben een grote tuin, dus wij kunnen ons hart ophalen. Van Groei & Bloei 

zijn wij al een aantal jaren lid en de lezingen en cursussen volgen wij altijd 

met veel enthousiasme.  

Ik hoop als bestuurslid een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere groei 

en bloei van onze vereniging. 

Dico Treskes 

Tuinenreis


De 6-daagse Tuinreis naar Hampshire op 24 juni t/m 29 juni 2021. 
De mooiste tuinen in Engeland bezoeken? Wie wil dat nou niet! 
Engeland is een bedevaartsoord voor tuinliefhebbers. 

Uw kans om inspiratie op te doen voor uw eigen tuin of om gewoon te ge-

nieten van de te bekijken tuinen. 

Tijdens een tuinreis naar Engeland kan iedere tuinliefhebber zijn of haar hart 

ophalen! In juni gaan we een prachtige reis ondernemen naar Hampshire. 

Daar bevindt zich een grote concentratie aan tuinen, omdat men zich van 

oudsher bezig heeft gehouden met tuinieren. Hampshire bezit een aantrek-

februari  - !  - maart - april 2020 16



kelijk landschap en vertegenwoordigd het echte “British rural life”. We be-

zoeken hedendaagse privé tuinen maar ook historische tuinen. Onze tuinreis 

begint al in Nederland waar we op 24 juni de Spirit Garden bezoeken voor-

dat we ’s avonds met de Stena Line naar Engeland varen. Daar bezoeken we 

gemiddeld 2 tuinen per 

dag en gaan naar de his-

torische stad Winchester, 

waar ook gelegenheid is 

om de beroemde kathe-

draal te bekijken, u weet 

wel van Winchester Ca-

thedral een song van de 
New Vaudeville Band uit 

de zestiger jaren. 

We verblijven in het 4 

sterren Norton Park Hotel met sauna, fitness en een 
zwembad. Het ligt in een 22 ha groot park, op 19 km van Winchester. 
We hopen dat u mee gaat op deze prachtige tuinreis. 

Onze reisleidster is ook dit jaar weer Kitty Wiegert die zoals altijd onze  
tuinenreis tot een feestjes maakt. 

Mocht u interesse hebben in deze reis dan is inschrijven op basis van be-

schikbaarheid 

gezien het feit dat het aantal deelnemers dit jaar beperkt is vanwege de 

coronacrisis. 

Uw reactie aan: 

Carla Beemsterboer-Vos 

carlabv@planet.nl 

0648-836010 
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Vervang het woord ‘’griep’’ door “Covid” en zie hoe actueel dit humoristi-

sche gedichtje van Drs. P. ook nu nog is. 

 

Winterdorp  

Het is een dorp  
Niet ver van hier  
Een boerendorp  
Aan een rivier  
Het is niet groot  
En vrij obscuur  
Maar 't heeft een naam  
En een bestuur  

Er is een school  
Een harmonie  
Een bankfiliaal  
Een kerk of drie  
Een communist  
Een zonderling  
En zelfs een zang- 
vereniging  

Nu is 't er stil  
't Is wintertijd  
Er heerst de griep  
En knorrigheid  
De dag is kort  
De hemel grauw  
En pas maar op  
Je vat nog kou 

Drs. P. 
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Bijen deel 2

Bijen (Antophila) zijn een groep van insecten die behoren tot de orde van 

de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Bijen zijn vooral bekend om de honing 

die de honingbij maakt. Bijen verschillen van de meeste andere (vleeseten-

de) vliesvleugeligen door het dieet van nectar en stuifmeel. Ook de larven 

leven hiervan. De bij is dus volkomen vegetarischSlechts enkele bijensoor-

ten leven in volken, maar er zijn vele soorten solitaire bijen. Tegenwoordig 

zijn er circa 20.000 bijensoorten beschreven, hoewel het eigenlijke aantal 

waarschijnlijk hoger ligt.  
Ongeveer 500 soorten vormen kolonies bestaande uit een koningin en 

werksters en eenmaal per jaar mannetjes. De bekendste soorten bijen zijn 

de (Europese) honingbij (Apis mellifera) en de Aziatische honingbij (Apis 

cerana). Bijen zijn ontstaan uit een groep van vegetarische wespen. Bijen 

zijn in feite sociale wespen die een sterkere beharing hebben zodat ze in 

koelere streken kunnen overleven. Hommels hebben een nog sterkere be-

haring en zijn hierdoor in staat zich noordelijker te vestigen dan bijen. 

Hommels zijn taxonomisch gezien sterk behaarde bijen, ze worden net als 

de bijen tot de familie Apidae gerekend. In Europa bestaan twee genetisch 

verschillende populaties. Uit het DNA blijkt dat die meer verwant zijn aan 
de Afrikaanse soorten dan aan elkaar. Momenteel wordt het gehele genoom 

van de honingbij ontrafeld. De honingbij en de hieraan verwante soorten 

verschillen met name van de wespen doordat deze laatste minder goed 

gespecialiseerd zijn. Wespen hebben nooit wasklieren en maken het nest 

van fijngemalen hout. Het verzamelen en transporteren van nestmateriaal is 

een intensieve bezigheid. Wespen voeden hun larven niet met nectar en 

stuifmeel maar met buitgemaakte insecten die zijn vermalen tot een voed-

zaam papje. De enige uitzondering zijn de honingwespen (Masaridae), deze 

aan de papierwespen verwante wespen maken ook honingvoorraden aan, 

wat gezien kan worden als een vorm van convergente evolutie.  Bijen ko-

men voor op ieder continent, met uitzondering van Antarctica, in alle eco-

systemen waarin tweezaadlobbige planten groeien.  
Men onderscheidt onder andere eusociale bijen en solitaire bijen. 
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In Nederland komen meer dan 50 verschillende bijen- en hommelsoorten 

voor. O.A. diverse soorten zandbijen, wolbijen, de zeldzame sachembijen, 

kegelbijen en hommels. 

Antophila betekent vrij vertaald 'bloemen-aanbidder'. Een verouderde 

naam is Apiformes, dat 'bij-achtigen' betekent.  

Voeding 
Bijen leven van nectar, van het stuifmeel van bloemen en van andere zoete 

afscheidingen zoals honingdauw. De honing is de overwinteringsvoeding 

voor de honingbijen. De larven worden grootgebracht met voedersappen. 

Voedersappen worden door voedsterbijen geproduceerd en zijn een meng-

sel van eiwitrijke lichaamseigen afscheidingen van de voeder sapklieren, 
nectar en stuifmeel.  

Honing is voor de bijen hun wintervoorraad. Imkers nemen deze (deels) weg 

en geven de bijen daarvoor suikerwater als voedsel.  

Warmte als verdedigingsmiddel 
Honingbijen kunnen hun borststuk of middensegment warmte laten uitstra-

len door de vliegspieren heel snel te laten trillen.  

Eenzaadlobbigen,	monocotylen Tweezaadlobbigen,	dicotylen

één	zaadlob twee	zaadlobben

stuifmeelkorrels	met	één	kiemopening
stuifmeelkorrels	met	drie	

kiemopeningen

parallelle	nerven	in	bladeren vertakte	nerven	in	bladeren

bloemdelen	in	meervoud	van	drie bloemdelen	met	een	ander	grondgetal

alleen	bijwortels	na	kiemplantstadium vertakte	hoofdwortel

vaatbundels	verspreid vaatbundels	in	een	ring

geen	secundaire	diktegroei secundaire	diktegroei	mogelijk
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Wanneer twaalf of meer bijen dit tegelijk doen, verhoogt dit de omgevings-

temperatuur significant. Honingbijen gebruiken dit als verdedigingsmiddel 

tegen onder andere hoornaars. Dat zijn roodogige wespen die tot 4 cm 

lang kunnen worden. Hoornaars zijn groter en sterker dan een enkele ho-

ningbij en kunnen kleinere insecten gemakkelijk met hun krachtige kaken 

verscheuren. Bij aanhoudende aanvallen door hoornaars zwermen steeds 

meer bijen samen bij de ingang van hun nest. Zodra dan een hoornaar te 

dichtbij komt wordt deze door een groep bijen besprongen. De bijen be-

dekken gezamenlijk de hoornaar en laten hun vliegspieren dan razendsnel 

trillen om warmte te genereren. Hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur van 

de hoornaar tot het punt dat deze bezwijkt door de hitte. De bijen die in 

het binnenste van zo'n 'warmteval' om de hoornaar zitten offeren zichzelf 
daarbij soms op ter bescherming van de kolonie. 

Bijensterfte 

Onverklaarde bijensterfte wordt sinds het begin van de eenentwintigste 

eeuw gezien als een serieuze bedreiging voor het milieu. Daar naast is een 

derde van de levensmiddelen die mensen veel consumeren, zoals appels, 

tomaten, aardbeien en koffie, mede afhankelijk van de bestuiving door bij-

en. 

Men denkt dat de bijensterfte ontstaat door een combinatie van de volgen-

de vier factoren: Mijten: besmetting door de varroamijt kan ertoe leiden dat 

een bij binnen drie jaar doodgaat. 
Pesticiden: bepaalde bestrijdingsmiddelen die veel worden gebruikt in de 

landbouw kunnen bijen verzwakken, desoriënteren en bij grote hoeveelhe-

den fataal zijn. 

Eenzijdig voedselaanbod: op het platteland zijn steeds meer grote akkers 

met dezelfde soorten gewassen. Bij steeds meer gebrek aan biodiversiteit 

wordt het voor bijen moeilijker om aan gevarieerd voedsel te komen. 
Slecht weer: kou vanwege strenge winter kan leiden tot 40% bijensterfte 

binnen een kolonie. Al komen strenge winters in Nederland bijna niet meer 

voor. 
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Het fenomeen heeft verschillende symptomen die bij de stervende bijen te 

zien waren: Het slinkende of bijna gehele verdwijnen van de volwassen bij-

en, met weinig tot geen dode bijen rondom de bijenkorf. 

Laag ratio aan volwassen bijen.  
Een disproportioneel hoge hoeveelheid jonge bijen.  
Terughoudendheid van de afnemende koloniën om het voedsel van de im-

ker te consumeren. 
De terughoudendheid van de naburige bijen om de kolonie te beroven zo-

dra deze dood is. 

De bijen met deze aandoening in de VS zijn meerdere keren positief getest 

op verschillende ziekteverwekkende stoffen, inclusief virussen. De oorzaak 

van deze ziekte is tot op heden nog onbekend, maar heeft al geresulteerd 
in het verlies van 50 tot 90% van de bijenkolonies in de Verenigde Staten[4]  

Het blijkt dat sommige bijensoorten, waaronder hommels (Bombus terres-

tris), aan de hand van elektrostatische lading van bloemen kunnen zien of 

deze vers zijn, of net bezocht. Het zou daarom ook kunnen dat elektromag-

netische velden (EMV) voor mobiele telefonie en dataverkeer van invloed 

zijn op het oriëntatievermogen van bijen en mede daardoor op eventuele 

sterfte. Hierover is nog niet veel bekend. Uit een klein steekproefonderzoek 

door onderzoekers van de Wageningen Universiteit bleek over het alge-

meen weinig verschil tussen de bijen die aan EMV waren blootgesteld en 

bijen die dat niet waren. Wel was in de winter de bijensterfte bij de aan 

EMV blootgestelde volken groter dan de volken die van EMV waren afge-

schermd, maar vanwege de kleinschaligheid van het steekproefonderzoek 

kunnen hier nog geen conclusies aan worden verbonden.  

Een voorbeeld van de pesticiden die een deel van de bijensterfte voor haar 

rekening neemt betreffen de zogeheten neonicotinoïden. Zaden van gewas-

sen worden ondergedompeld in deze pesticiden om dezen te beschermen 

tegen insectenvraat. Resten van de neonicotinoïden komen echter in de 

grond en in het grondwater, en niet alleen insecten die een gevaar vormen 

voor de gewassen worden erdoor gedood, maar ook vlinders en bijen. Ook 
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voor zover deze pesticiden niet direct dodelijk zijn hopen deze zich op in de 

organismen die ze direct of indirect binnenkrijgen, omdat neonicotinoïden 

zich onomkeerbaar hechten aan receptoren en daardoor nog lange tijd op 

schadelijke wijze doorwerken in de natuur. "Langdurige, onomkeerbare 

blootstelling aan dit type landbouwgiffen bleek het zenuwstelsel van bijen, 

hommels en vlinders aan te tasten.  

Ze gaan er niet meteen aan dood, maar raken op den duur de weg terug 

naar de korf kwijt. En zo zijn ze kwetsbaarder voor andere bedreigingen, 

zoals de varroamijt", Ook diverse vogelsoorten die voor hun voedsel van 

bijen afhankelijk zijn in Nederland zijn aan het verdwijnen. Vanaf 2013 is het 

gebruik van neonicotinoïden in de landbouw gedeeltelijk verboden in de 

Europese Unie, en sinds 2018 is er een compleet verbod in de EU op drie 
pesticiden die deze stoffen bevatten. Ten opzichte van andere Europese 

landen is in Nederland de bijensterfte het grootst. 

Ecologische betekenis 

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van vele planten en bloesems en 

hebben daarom indirect een rol van ongeveer dertig procent in de keten 

van al het menselijk voedsel. In Australië en Nieuw-Zeeland wordt de rol bij 

de bestuiving overgenomen door andere dieren zoals vogels, vliegen of 

vleermuizen.  

Honingbij 

 
 
            Werkster                    

De honingbij wordt op grote schaal in kunstmatige bijenkorven gehuisvest 

voor productiedoeleinden. Omdat de honingbij een van de best bestu-
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deerde insecten is, is veel bekend over het complexe gedrag en het al even 

complexe kliersysteem dat daarbij een rol speelt. De honingbij is niet de 

enige bestuiver, maar vanwege het wereldwijde voorkomen en de grote 

aantallen is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloeiende 

planten.  

Bestuiving en bevruchting 

Bestuiving en bevruchting zijn niet hetzelfde: bestuiving kan leiden tot be-

vruchting maar dat hoeft niet. Na bestuiving bewegen de spermacellen in 

de stuifmeelkorrel door de pollenbuis naar de eicel en versmelten de kern 

van de spermacel en de kern van de eicel met elkaar. Dit is het moment van 

bevruchting. In de lucht zitten zeer veel verschillende stuifmeelkorrels en 

alleen een specifieke combinatie van stuifmeelkorrel en stempel geeft be-
vruchting. Dit voorkomt bij kruisbevruchters kruisbevruchting tussen soorten 

of nauw-verwante planten, zodat deze niet bastaarderen. Er zijn verschillen-

de barrières tegen kruisbevruchting tussen soorten, zoals door de bouw van 

de bloem, of door genetische barrières. Deze kunnen sporofytisch of  
gametofytisch van aard zijn:  

gametofytisch: de reactie van het stuifmeel hangt af van het genotype (ei-

genschappen geërfd van de ouders) van de haploïde kernen van het stuif-

meel en het genotype van de moederplant, waardoor de stuifmeelbuis al of 

niet kan uitgroeien. 

sporofytisch: de reactie van het stuifmeel hangt af van het genotype van de 

vader en het genotype van de moeder, en niet af van het genotype van de 

haploïde kernen van het stuifmeel. Eenslachtige bloemen aan aparte vrou-

welijke en mannelijke planten geeft doorgaans een zeer goede bescher-

ming. 
Ook bij tweeslachtige bloemen is de kans op kruisbevruchting vergroot, 

doordat het stuifmeel en de stamper niet tegelijk rijp te zijn, zoals bij rot-

sooievaarsbek (Geranium macrorrhizum) of doordat de helmhokjes van de 

meeldraden ver van de stamper verwijderd zijn. Wordt vervolgd.  
Tekst komt voort uit diverse literatuur.  Cees Stam 
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Bollen in Heiloo

In vervolg op de plantenestafette in oktober hebben we op 30 december 

en 2 januari jl. emmers met bollen geplant. Eerst in de Zuiderweg de weste-

lijke groenstrook aan de zuidkant van Heiloo. De fa. Jos de Waard uit Eg-

mond aan de Hoef sponsorde de bollen hiervoor. En op 2 januari was de 

locatie aan de oostkant bij de Karremelvijver aan de beurt. Voor beide acti-

viteiten waren meer dan 10 vrijwilligers beschikbaar. Binnen het uur zaten 

de emmers vol bollen in de grond! Vele handen …….. juist! Er werd samen-

gewerkt door Groi&Bloeiers, Bijenlint en 

mensen die het een mooi initiatief vin-

den. Dat vind ik een mooie combinatie. 

Nu kan het voorjaar komen, met veel 

betere vooruitzichten, hoop ik. 

Mercedes Docter 

Algemene Informatie 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het doorgaan van onze activiteiten afhangt 

van de COVID-19 maatregelen. U wordt tijdig op de hoogte gebracht via 

onze website en de nieuwsbrief; 

De lezing van 9 februari a.s. gaat derhalve NIET door. 

In 2022 bestaat G&B MK 60 jaar! Dat feit willen we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. We zoeken daarom vrijwilligers voor de voorbereidingscommis-

sie. Opgeven kan bij een van de bestuursleden. 

En ……… heeft u zich al opgegeven voor de Nieuwsbrief? Hierin wordt u 

op de hoogte gehouden van de laatste G&B nieuwtjes. Aanmelden kan op 

de website rechtsonderdaan op de homepage. 

Mariet Bos 
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Zuurkool

Wie eet er nu geen zuurkool in de winter? Maar wat is zuurkool precies en 

waar komt deze groente eigenlijk vandaan? 

Zuurkool is gesneden witte kool, die door de inwerking van diverse melk-

zuurbacteriën is geconserveerd. Zuurkool smaakt hierdoor zuur. Men denkt 

dat zuurkool afkomstig is uit het noorden van China en met de Mongolen 

en andere volkeren via volksverhuizingen in Europa is gekomen. Vooral in 

Oost-Europa wordt zuurkool traditioneel veel gegeten. Oost-Europese jo-

den zouden zuurkool hebben opgenomen in hun kookkunst en het gerecht 

verder hebben verspreid naar het Westen en de Verenigde Staten. Joden 

aten de zuurkool niet met spek of worst, maar met gans of eend.  

In de tijd van de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook werd bij bootrei-

zen zuurkool meegenomen, om scheurbuik te voorkomen. Dat was in de 

18e eeuw. Pas tegen het eind van de 18e eeuw raakte zuurkool in Neder-

land ingeburgerd. In de jaren 60 van de twintigste eeuw maakten groente-

mannen de zuurkool zelf. In de groentewinkels stonden tonnen zuurkool die 

direct daaruit verkocht werd. Het productieproces verloopt als volgt: 

Van de witte kool worden de buitenste bladeren verwijderd en de harde 

kern, de pit uitgeboord. De overgebleven bladeren worden fijngesneden en 
gezouten, met ongeveer 1,5% zout. Vroeger had menig huishouden een 

grote Keulse pot in de kelder. De kool, afgedekt en aangedrukt fermenteer-

de daar tot zuurkool, een van de weinige wintergroenten. Fabricage van 

zuurkool gebeurt op grote schaal fabrieksmatig. De gesneden en gezouten 

kool gaat in grote voorraadputten. Deze putten worden luchtdicht afgeslo-

ten. Dit gebeurt door plastic zakken, gevuld met water. Daardoor gaat de 

kool fermenteren tot zuurkool. Zetmeel en suiker worden nu omgezet in 

melkzuur. Afhankelijk van de temperatuur en de structuur van de kool duurt 

dit fermentatieproces drie tot acht weken. Zuurkool is licht verteerbaar, veel 

lichter dan de oorspronkelijke witte kool.  
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Zuurkool bevat, in tegenstelling tot vele andere geconserveerde producten, 

veel vitamine C, maar ook vitamine B en is dus erg gezond. In Nederland 

wordt per jaar circa 24 miljoen kg zuurkool geproduceerd. Hiervan wordt 

een deel geëxporteerd. 

Zuurkool Recept 

In plaats van de gebruikelijke stamppot die meestal van zuurkool gemaakt 

wordt, bijgaand een recept dat je als snack kunt serveren maar ook als 

hoofdmaaltijd kunt nuttigen: een hartige plaattaart van het bakblik belegd 

met zuurkool, rookworst, bacon en zoete ananas; zo at je zuurkool nog 

nooit!. 

Ingrediënten 
1 zakje naturel zuurkool à 520 g* 

1 groot blik ananas blokjes op siroop * 

125 g crème fraîche 

100 g geraspte emmentaler (een mix van emmentaler en gruyère is ook erg 

lekker!) 

1 rol vers bladerdeeg (pizzadeeg kan ook) 

1/2 rookworst, in plakjes gesneden* 

5 plakjes bacon 

Paar sprietjes bieslook voor garnering 

*Je hebt voor dit recept niet alle zuurkool, ananas en rookworst nodig. De 

rest kun je gebruiken voor een gewone zuurkoolstamppot. 

Nodig 
Kookpan met deksel  
Vel bakpapier 
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Bereiding 
Kook de zuurkool zacht volgens de omschrijving op de verpakking, maar 

voeg in plaats van water de siroop toe uit het blik ananas. 
Verwarm de oven voor op 200 graden.  

Bekleed een bakblik met bakpapier. 
Rol het bladerdeeg uit en leg op het bakblik. Besmeer de bodem met  
crème fraîche en bestrooi met de kaas. Beleg met wat zuurkool, rookworst, 

bacon en ananasblokjes. 
 
Bak ca. 25 minuten in het midden van de oven, tot het bladerdeeg goud-

bruin is. Bestrooi voor serveren met fijngeknipte bieslook. 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De Bullaan 2 1851 VW  Heiloo 
T 072 535 25 86 - drukkerijdedijk@ggz-nhn.nl

Uitsluitend de allerbeste kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs!

Al jaren dé drukkerij in Heiloo!Al jaren dé drukkerij in Heiloo!
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B o e k e l
TUINEN

Bij Boekel Tuinen hanteren we een aantal eenvoudige regels. 

•	  Beplanting vormt de basis van onze tuinontwerpen. 
•	 We maken tijdloze tuinen in elke gewenste st i j l . 

•	 Elke nieuwe tuin begint met een persoonlijk ontwerp, 
waarin we goed doordacht maatwerk leveren. 

Dat is waar we voor staan bi j Boekel Tuinen.

Bel of mai l gerust eens voor een vrijblijvende afspraak. 
We laten graag bi j u thuis zien wat de mogel i jkheden zi jn.

Boeke l  Tu inen  -  Bureau  voor  Tu in-  en  Landschapsarch i tec tuur 
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