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Van de bestuurstafel

Beste Groei & Bloei leden,  

Hierbij treft U alweer de tweede Nieuwe Stek van dit jaar aan in 

uw brievenbus. Aan de inhoud hebben weer meerdere mensen 
bijgedragen. Helaas kon de lezing in april wederom niet door-
gaan door COVID-19. En eerlijk gezegd zijn we voor de lezingen 
in mei er ook niet gerust op. Houdt u de nieuwsbrief en onze 
website in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de lezingen. 

Helaas konden ook de cursussen moestuinieren en bloemschik-
ken geen doorgang vinden. Later gaan we dit inhalen! 

Gelukkig is een toenemend aantal mensen gevaccineerd en staat 
de zomer voor de deur hetgeen weer meer buitenactiviteiten 
mogelijk maakt. Ook de algemene ledenvergadering is wederom 

niet doorgegaan. Zodra er weer lezingen mogelijk zijn, zal het 
bestuur de algemene ledenvergadering vooraf laten gaan aan de 
eerste de beste lezing. De agenda zal u dan aantreffen in de 
daaraan voorafgaande nieuwsbrief. Op onze website treft u het 
sociaal jaarverslag aan over 2019 en 2020 onder het kopje ‘’Be-
stuur”’ en een financieel verslag 2020 van de penningmeester. De 

kascommissie bestaande uit de leden E. van der Laan-Schaap en 
A.J. Haverman hebben het werk van onze penningmeester zorg-
vuldig gecontroleerd en in orde bevonden. De cijfers zijn uiter-
aard bij de penningmeester in te zien. Indien u vragen hebt over 
het sociale jaarverslag of de financiële cijfers kunt U zich wenden 

tot een van de bestuursleden via de mail. 

Bij het hoofdbestuur van onze vereniging hebben zich wat wijzi-
gingen voor gedaan. Twee leden, de heren Frans Beijerling, be-
stuurslid en Cees Kuijvenhoven, penningmeester zijn afgetreden. 
Door de ledenraad is Jan Brouwer gekozen als nieuwe penning-
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meester. Resteert en nog een vacature voor het bestuur van Groei 
& Bloei. Mocht u interesse hiervoor hebben dan kunt u de vacatu-
retekst opvragen bij het secretariaat van Groei & Bloei: secretari-
aat@groei.nl.  
Bizarre tijden vragen om creatieve oplossingen. En we merken 
dat ook dat bij onze vereniging men naarstig op zoek is gegaan 

naar alternatieven voor de vele activiteiten die we ontplooien. Zo 
is het mogelijk om digitale lezingen te bezoeken en ook de lan-
delijke besturendag was een digitale gebeurtenis. Zoomen, li-
vestreams, facebook, intranet, alles komt voorbij. Er wordt veel 
uitgeprobeerd om het contact met onze leden niet te verliezen. 

Onze nieuwsbrieven onder coördinatie van Wessel van Schagen 
zijn hier ook een voorbeeld van. Maar toch ook weer een goed 
gevulde Nieuwe Stek die bij u op de vloermat ploft met nieuwtjes 
en ideeën. Kijkt u vooral even naar het stukje over de Pollinators. 
Een nieuw initiatief om de in nood verkerende bijen extra te on-

dersteunen. Onder het motto “’lets pollinate the planet’’ (ik weet 
het, weer zo’n Engelse term, maar dat is helaas niet aan ons) zijn 
er speciale bloemzaad pakketjes samengesteld die u kunt afhalen 
op het in het stuk genoemde adres.  

Edoch, al dit digitale gedoe haalt het niet bij een echt menselijk 
contact. Nu de inentingen gestaag vorderen en met beter weer 

op komst, kijken we uit naar het weerzien van onze leden. Hope-
lijk in juni of in de loop van de zomer. Nog even geduld en voor-
alsnog veel leesplezier met deze DNS die door Mariet Bos en 
Jack de Geus met veel energie voor u is gemaakt. 

Het voorjaar is alweer een paar weken onderweg al merk je dit op 

moment van schrijven nog niet zo aan de temperatuur. Er komt 
weer een mooi tuinseizoen aan.  

Het bestuur 

mei - juni - ! - juli 2020 4

mailto:secretariaat@groei.nl
mailto:secretariaat@groei.nl


mei - juni - ! - juli 2020 5

Inhoud 

Agenda/activiteiten in nummer 2 van 
2021 

Van de Bestuurstafel  pag. 3 

Ecologisch tuinieren  pag. 6 

Nieuwe leden  pag. 8 

Tuinplezier 3  pag. 9 

Tuinplezier 4  pag. 11 

Gedicht  pag. 14  

Bijen, deel 3  pag. 15 

Voerdebijbij!  pag. 22  

Iedereen een waterput of waterzak 

  pag. 25  

Aanbieding nieuwe leden  pag. 28 

PR nieuws  pag. 29 

Algemene Info  pag. 30 

Recept  pag. 31 

Colofon 

Waarnemend Voorzitter  
Dico Treskes 

Secretaris: Anke van Kruijssen 
072-7431268 
jipanda3@ziggo.nl 

Penningmeester: Cees Stam 
06-24416766 
cpastam@hotmail.com 

Public relations: 
Aspirant bestuurslid 
Geno de By-Neuhuys 
deby@telfortglasvezel.nl 

Redactie DNS & verv.secretaris: 
Mariet Bos 
06-19747784 
bos.mariet@gmail.com 

Bestuurslid (lezingen): 
Wessel van Schagen 
072-5330667 
wessel@vanschagen.speedlinq.nl 

Aspirant bestuurslid Dico Treskes 
d.treskes@kpnmail.nl 

Ondersteuning:  
Ledenadministratie: 
Julian de Groot 06-34301617 
julian.degroot7@kpnmail.nl 

Vormgeving DNS: Jack de Geus 
Website: Saskia Seynen en  
Jack de Geus 
Facebook: Geno de By 
deby@telfortglasvezel.nl 

Coördinator bezorging: 
Bart Walgemoed 072-5335113 
l.w.walgemoed@hetnet.nl 

Rekeningnummer KMPT Heiloo 
NL03RABO0336454589 

mailto:jipanda3@ziggo.nl
mailto:cpastam@hotmail.com
mailto:bos.mariet@gmail.com
mailto:wessel@vanschagen.speedlinq.nl
mailto:d.treskes@kpnmail.nl
mailto:julian.degroot7@kpn-mail.nl
mailto:deby@telfortglasvezel.nl
mailto:l.w.walgemoed@hetnet.nl
mailto:jipanda3@ziggo.nl
mailto:cpastam@hotmail.com
mailto:bos.mariet@gmail.com
mailto:wessel@vanschagen.speedlinq.nl
mailto:d.treskes@kpnmail.nl
mailto:julian.degroot7@kpn-mail.nl
mailto:deby@telfortglasvezel.nl
mailto:l.w.walgemoed@hetnet.nl


Ecologisch tuinieren

Wat doe je tegen bladluizen? 

Het is weer bladluizen tijd. Waarom? Omdat rond mei en juni de 

lieveheersbeestjes sterven na het paren en hun larven nog moe-
ten groeien. De bladluizen krijgen dan de kans zich te versprei-
den en vallen extra op. Gelukkig duurt het maar even, want 
naarmate die larven groeien worden ze ook steeds hongeriger. 
Juist in deze tijd krijg ik dan ook de vraag: wat doe je tegen blad-

luizen?  

Mijn antwoord: niks. Of wat specifieker: hou ze in de gaten, maar 
grijp niet gelijk in. De meeste planten kunnen prima wat bladluis 
hebben, dat is zelfs normaal. Alleen erg zwakke planten (die niet 
op de juiste plek staan, net ontkiemd zijn of net verplant, bijvoor-

beeld) kunnen er slecht tegen als ze een hele kolonie moeten 
dragen. Door niet (meteen) in te grijpen geef je planten de kans 
zelf weerstand op te bouwen en roofdieren de tijd om de bladlui-
zen te spotten. Want als je ingrijpt, dan speel je zelf voor roofdier 
en hebben de echte roofdieren geen reden om te komen. Houd 
de planten gewoonweg in de gaten, meestal lost het zich vanzelf 

op. 

Mochten de bladeren gaan hangen, dan kan dat een teken zijn 
dat de plant in kwestie moeite heeft de bladluizen te weerstaan. 
Maak je je wel erg zorgen om je plant, dan kun je er een water-
straal op zetten. Zo spoel je de bladluizen (tijdelijk) weg. Een deel 

gaat kapot, maar niet allemaal. Zo geef je de plant de kans op 
adem te komen én blijven er prooien over voor de vleeseters.  

Mijn belangrijkste tip is je tuin aantrekkelijk te maken voor roof-
dieren. Want je kunt ze wel lokken of zelfs aanschaffen, maar als 
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ze het niet naar hun zin hebben in je tuin verdwijnen ze ook net 
zo snel. Bladluizen staan onderaan de voedselketen; pimpelme-
zen, lieveheersbeestjes, spinnen, zweefvliegen, sluipwespen, ke-
vers, er zijn allerlei dieren die ze eten. Je zorgt voor deze dieren 
met bodembedekkers of een strooisellaag van bijvoorbeeld ge-
vallen blad, waarin ze zich (liefst ook ’s winters) kunnen verstop-

pen. Vogels zoeken er 
graag naar diertjes. 
Naast vlees eten de 
meeste roofinsecten 
ook nectar, maar ze 

kunnen niet uit alle 
bloemen drinken. 
Aantrekkelijke soor-
ten zijn o.a. planten 
uit de Composieten-

familie (o.a. paar-
denbloem, knoopkruid, asters), de Schermbloemenfamilie (o.a. 
bloeiende wortel, peterselie, dille, fluitenkruid), de Kruisbloemen-
familie (bloeiende kool, look-zonder-look), beemdkroon (Knautia 
arvensis) en valeriaan (zie foto). En natuurlijk het belangrijkste: 
bladluizen. 

Uiteindelijk horen ook korte uitbraken van bladluizen erbij, zoals 
in de voorzomer. Als roofdieren té efficiënt zouden zijn, zou er 
geen eten voor hen overblijven. Als prooidieren te efficiënt zou-
den zijn, dan verdwenen de planten. Die schommelingen horen 
erbij. Vandaar dat ik zeg: hou ze in de gaten, dat is veel beter dan 

ingrijpen. 

Iris Veltman 
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Nieuwe leden DNS

Castricum mevr. A.B. Scheltens - Idema 
  mevr. J.H.H. van Til - ter Maten 
Heemskerk mevr. M. Cino 
  hr. P. Backer 
Heiloo      hr. A. Hazewinkel 
Uitgeest mevr. W.M.L. Kuipers - Janssen 

Het Bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst 

hen veel tuinplezier. 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Tuinplezier 3 

Vandaag is een klus aan de beurt die ik al lang uitstel. Ik moet wat 
planten weghalen vanwege een nieuw kozijn. Dat leek meteen 

een goed moment om deze border eens flink aan te pakken. Fan-
taseren daar-
over is leuk 
maar voor 
het uitvoeren 

heb ik moed 
nodig. En nu 
is het zover, 
ook al is het 
zondagmid-

dag.  

De prachtige 
Westerland 
roos moet 
helaas wijken, 
ze staat met haar vlijmscherpe doorns enorm in de weg. Om niet 

helemaal beschadigd uit de strijd te komen, besluit ik haar eerst 
flink te snoeien. Als ik de laatste takken op het gras neerleg, komt 
kleinzoon onverwachts met z’n papa op visite. Daar staat Oma 
dan, tevreden maar helemaal verwaaid en roetzwart in haar bijna 
kale border. De kleine man maakt het niets uit hoe zijn Oma erbij 

staat. Deze kans op een nieuw tuinavontuur grijpt hij met beide 
handen aan.  

Het contrast tussen zijn zondagse outfit en Oma ’s tuinkloffie 
maakt duidelijk dat hij nu niet mee kan helpen in de border. Dat 
Oma zo vies is geworden komt door de humus in de grond, vertel 
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ik hem. “In de grond leven allemaal kleine beestjes en wormen 
en die helpen goed mee om de planten te verwennen. Zo krijgt 
we mooie bloemen en daarom krijgen al die wormen van Oma 
lekkere bladeren en compost “.  

Ongelovig kijkt mij aan, ik moet bewijs leveren. We graven wat in 
de grond en ja hoor wormen genoeg. Daarna dekken we de 

beestjes samen weer zachtjes toe met aarde. Meer tuinverhalen 
hoeft deze keer niet, vandaag wil hij liever een beetje actie en die 
grote berg stekelige takken geeft hem genoeg inspiratie.  

Met een lange bamboestok gaat hij als een echte Ninja de takken 
te lijf, de krachttermen die hij erbij verzint klinken verrassend En-
gels. Op veilige afstand werk ik verder in de border. Lekker sa-

men buiten, allebei bezig met het zware werk. Na een poosje ge-
ven de rozentakken zich gewonnen, hij is de kampioen en daarom 
moet er midden in het gazon een overwinningsvlag worden ge-
plant. Oma die helemaal niet van Ninja’s, Spiderman’s of dergelij-
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ke helden houdt speelt het spelletje graag mee. Wie weet kan ze 
er nog iets van leren.  

Dan valt zijn oog op de plantenresten die ik op het pad heb ge-
gooid. “Oma, dat kunnen we wel even samen opruimen”, zegt 
hij. We pakken al zijn mini tuingereedschap uit de schuur en lo-
pen op de rommel af.  

Als ik mijn hark wil oppakken maakt hij duidelijk dat ik het spel 
helemaal niet goed begrepen heb. “Nee Oma, dat moet je zo 
doen!!”. Als een sterke held kijkt hij naar zijn spullen en roept met 
ferme stem: ” Activeeeer…..Hark!!” Om daarna met alle moed en 
kracht van een Ninja de boel bij elkaar te vegen.  

Jolanda 

Tuinplezier 4 

Samen met onze kleinzoon loop ik door de kale vlakte. Hier was 
ooit de groentetuin maar de laatste jaren stonden er alleen nog 
maar stekjes. Geen groente meer en dat heeft een reden. ”Er 
wonen best veel slakken in de tuin”, vertel ik. “En die ruimen zie-
ke planten op en ook het loof van de bloembollen”. De kleine 
man weet heel goed dat Oma duizenden bollen geplant heeft 

dus dat er slakken in de tuin wonen vind hij eigenlijk wel logisch.  

“En als het loof op is gaan die slimmerds gewoon door met de 
slaplantjes! Maar gif strooien? Oh nee, dat wil Oma echt niet” 
zeg ik hem. Ondanks alle goede argumenten voor het slakken 
beleid kijkt hij mij fronsend aan. “Maar hoe moeten ze dan dood, 

Oma? “.  

“Misschien lusten kippetjes wel slakken?” denk ik hardop.  
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Volg ons op facebook, dan heb je ook altijd de meest actuele 
data! Facebook.com/middenkennemerlandgroei 

F

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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Komt dat even goed uit! Oma heeft de oude groentetuin toch 
helemaal leeggehaald? Dus.… Met een flinke tak wijst hij aan hoe 
groot we nu een kippenhok kunnen maken. “Zo groot?” vraag ik 
“Dan moeten we Opa wel heel erg lief aankijken”.  

Opa, die nog wat voorbereidend werk moet doen, probeert tijd 
te rekken. “Ga eerst maar met 

Oma een overall kopen!! “. 
Dat laten we ons geen 2 keer 
zeggen. In de winkel kiest hij 
resoluut voor de rode vari-
ant, 2 maten te groot maar 

dat lossen we wel op. Van 
Oma krijgt hij er klompjes 
bij. Glunderend en vol trots 
laat hij Opa thuis zijn trofee-
ën zien. Mouwen opge-

stroopt en opgerolde pijpen 
weggestopt in dikke sokken 
van Opa om het lopen op 
klompen iets makkelijker te 
maken.  

Nu is hij echt klaar om zijn eerste steen te leggen. Opa laat met 

de rubberhamer zien hoe het moet. Gretig gaat hij aan de slag. 
Met een flinke klap slaat hij het oude kostbare waaltje niet op zijn 
plek maar in tweeën. Nog 3 pogingen volgen met hetzelfde re-
sultaat.  

Misschien was het toch slimmer om vandaag samen bloembollen 

te gaan planten.  

Jolanda 
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Zo’n dag

Zo'n dag,  
waarop de lucht vol luchtigheid is,  
lentewind plagerig achterom sluipt,  
van zoveel niet benoembaars bol staat,  
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.  

Zo'n dag,  
waarop het frisgerokte meisje  
van de buren hoog moet reiken  
naar knoppen in hun kersenboom,  
wind de verleiding niet weerstaat.  

Zo'n dag,  
waarop ik gebukt mijn tuin spit,  
op harde resten winter stuit,  
ijs vind in verborgen hoeken,  
wat was toegedekt weer bloot leg.  

Van: Atze van Wieren uit ’Dagkalender van de Neder-
landse en Vlaamse Poëzie' 

Anke van Kruijssen 
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Bijen deel 3

Honingbij 

 
Werkster                                                     Dar mannetje            

Wijzen van bestuiving 

Het proces van bestuiving bij zaadplanten vereist bestuivers die 
de stuifmeelkorrels verplaatsen van een meeldraad naar een 
stempel.  

Wijzen van bestuiving, gecategoriseerd naar bestuiving type, zijn: 
Bestuiving door insecten (entomogamie):  
- bijen en hommels, komt het meeste voor  
- kevers 
- wantsen, mogelijk bij Welwitschia 
- dagvlinders 
- nachtvlinders 
- zweefvliegen 
Bestuiving door andere dieren  
- vogels (ornithogamie), waaronder kolibries  
- vleermuizen (cheiropterogamie)  
- slakken (malacogamie), onder meer bij goudveil  
Bestuiving door de wind (anemogamie) (zeer algemeen bij gras-
sen) en vele boomsoorten als coniferen, populieren, hazelaars, 
elzen, berken, eiken. 
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Bestuiving door water (hydrogamie) doordat het stuifmeel drijft 
en/of de stempel (bij Vallisneria spiralis) drijft. 

Bestuiving in de tuinbouw 

Het beheer van de bestuiving is een tak 
van de tuinbouw die tot doel heeft om 
bestuivers te beschermen en te verbete-

ren, en vaak toevoeging impliceert van 
bestuivers in monocultuur situaties, zoals 
commerciële fruitboomgaarden. Bijen 
worden uitgezet op commerciële aan-
plantingen van komkommers, pompoe-

nen, meloenen, aardbeien en veel ande-
re gewassen.  

Zweefvliegen op Hemerocallis 

Imkers plaatsen bijenvolken in de gewassen. In het verleden wa-
ren dit vooral hobby-imkers, maar de laatste jaren zijn er ook een 

aantal professionele bestuivingsimkers actief. Een dag geen be-
stuiving in een kas of tunnel is voor telers een flinke schadepost. 
De professionalisering van de imker sector is een gevolg van de 
vraag naar een consistente levering van bijenvolken in de tuin-
bouw.  

Honingbijen zijn niet de enige geleide bestuivers. Andere soorten 

bijen worden ook gecultiveerd als bestuivers. De bladsnijder bij is 
een belangrijke bestuiver voor luzerne in westelijk Verenigde Sta-
ten en Canada. Hommels worden meer en meer gecultiveerd en 
gebruikt voor serretomaten en andere gewassen.  

mei - juni - !  - juli 2020 16

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrogamie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vallisneria_spiralis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Komkommer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suikermeloen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bladsnijderbij&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat


Typen bestuiving 

allogamie: het stuifmeel komt op de stempel van een andere 
bloem terecht.  

- kruisbestuiving (xenogamie): het stuifmeel wordt geleverd aan  
  een bloem van een andere plant. 

- buurbestuiving (geitonogamie): het stuifmeel komt op een  
  andere bloem die op dezelfde plant zit en dit resulteert dus ook  
  in zelfbestuiving. 
Zelfbestuiving (autogamie): stuifmeel wordt overgebracht naar de 
stempel van dezelfde bloem. 

Kruising is een efficiënte bestuiving tussen bloemen van verschil-

lende soorten van hetzelfde geslacht, of zelfs tussen soorten van 
verschillende geslachten (zoals in het geval van verscheidene or-
chideeën).  
De perzik wordt beschouwd als een zelfbestuiver omdat een 
commercieel gewas zonder kruisbestuiving kan worden geprodu-

ceerd, hoewel de kruisbestuiving gewoonlijk een beter gewas 
geeft.  
Veel appelrassen zijn zelf onverdraagzaam, maar er zijn ook ras-
sen die zichzelf kunnen bestuiven.  

Om bestuivers aan te trekken, hebben sommige bloemen, zoals 
de zonnebloem, een donkerder centrum wanneer ze bekeken 

worden onder ultraviolet licht (wat bijen zien). Er kunnen ook pa-
tronen zijn op de bloemblaadjes. Deze worden nectar gidsen ge-
noemd.  
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Milieu 

Bestuiving van voedingsgewassen is een milieu- en economische 
kwestie geworden. De tendens naar monocultuur betekent dat er 
in bloeitijd grotere aantallen bestuivers dan ooit tevoren nodig 
zijn. De andere tendens is de daling van bestuivers aantallen door 
insecten sterfte, wegens hoog pesticidengebruik, nieuwe ziekten 

en parasieten van bijen, afname van imkerij, ontwikkelingen in 
voorsteden en verwijdering van hagen en ander habitat in het 
landschap. Het gebruik van insecticiden tegen muggen veroor-
zaakt een versnelling van het verlies van bestuivers.  

Bestuiving door hommels en bijen 

Hommels en bijen vliegen van bloem naar bloem en verzamelen 
nectar, dat later wordt omgezet in honing. Stuifmeel wordt actief 
en passief meegenomen. De insecten verzamelen het stuifmeel 
door te wrijven tegen de meeldraden van de plant. Het stuifmeel 
verzamelt zich op de achterste poten in de dichte haren die als 

stuifmeel korf worden gebruikt. Bij het bezoek aan meerdere 
bloemen kunnen stuifmeelkorrels overgebracht worden.  

Nectar levert koolhydraten en het stuifmeel verstrekt proteïne. 
Wanneer larven grootgebracht worden, wordt stuifmeel verza-
meld om aan hun voedingsbehoeften te voldoen. Een bij of 
hommel die doelbewust stuifmeel verzamelt is een tot tien keer 

efficiëntere bestuiver dan een insect die hoofdzakelijk nectar ver-
zamelt en slechts ongewild stuifmeel verzamelt.  

Goed bestuiving beheer heeft tot doel om vooral honingbijen 
maar ook hommels als ondersteuners tijdens de bloeiperiode van 
gewassen nectar te laten verzamelen, zodat zij stuifmeel versprei-

den.  
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Handmatige of mechanische bestuiving 

Bij bestuiving door de mens wordt handmatig stuifmeel op de 
stempel aangebracht. Bij handbestuiving wordt ook wel gebruik- 

gemaakt van een penseel. Vanwege de arbeidsintensiteit is 
handbestuiving vaak slechts een optie op kleine schaal, voorna-
melijk gebruikt door kleine tuinders en eigenaren van individuele 

planten. Bij grootschalige operaties, zoals veldgewassen, boom-
gaarden of commerciële zaadproductie, zijn honingbijen of ande-
re bestuivers meestal een efficiëntere benadering van bestuiving. 
Er wordt onderzocht of bestuiving (gedeeltelijk) kan gebeuren 
door drones.  

Het hand bestuiven kwam in opspraak omdat ze in China op gro-
te schaal wordt toegepast en mogelijk kan leiden tot bijensterfte.  

Kunstmatige bijenvolken moeten regelmatig onderhouden wor-
den om ze van afval te ontdoen en om de honing te oogsten. 
Onder natuurlijke omstandigheden bouwen de bijen steeds een 

nieuw nest om aan nestparasieten te ontkomen. Het onderhoud 
wordt uitgevoerd door professionele bijenhouders, de imkers. De 
tak van de entomologie die gespecialiseerd is in bijen is apidolo-
gie.  

De naam bij is afgeleid van het Middelnederlandse woord bie, de 
herkomst hiervan is onzeker. Het woord bie werd zover bekend 

voor het eerst gebruikt in 1240. Een zwerm bijen is een imme, 
wat tot imker geleid heeft. De Nederlandstalige naam honingbij 
slaat op het vermogen om nectar te verzamelen en dit met be-
hulp van enzymen om te zetten naar honing zodat het langer 
houdbaar blijft. Er zijn vele soorten bijen die honing verzamelen 

maar de honingbij is hiervan verreweg de bekendste soort. 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De wetenschappelijke naam Apis mellifera betekent letterlijk bij 
(apis) die honing draagt (melli-fera).  

De honingbij komt overal voor waar bloeiende planten groeien 
die afhankelijk zijn van de bestuiving door dieren. Dit is zelfs om 
te draaien; van bestuiving afhankelijke planten kunnen niet over-
leven in streken waar geen insecten zoals bijen kunnen leven. De 

honingbij komt voor in vrijwel alle mogelijke leefomgevingen, al-
leen op plaatsen waar het te koud is of juist te warm komt de 
soort niet voor. De enige uitzondering vormen dichtbegroeide 
bossen, hier zijn te weinig bloeiende planten voor de honingbij.  

Voorbeelden van te koude plaatsen zijn gebieden in de buurt van 

de polen, zoals het uiterst zuidelijke puntje van Zuid-Amerika en 
noordelijke delen van Europa en Noord-Amerika. Ook in uitge-
sproken hooggebergten komen geen honingbijen voor. Ook in te 
hete streken ontbreekt de honingbij, zoals grote delen van noor-
delijk Afrika, in de omgeving van de Sahara.  

Europa 

Oorspronkelijk komt de westelijke honingbij uit Afrika.  

De ondersoorten van de honingbij hebben verschillende ver-
spreidingsgebieden. De nominale soort Apis mellifera mellifera is 
de bekendste ondersoort en heeft de grootste verspreiding bin-
nen Europa. Deze soort is de Europese zwarte bij en gedijt het 

best in het noorden van Europa, inclusief België en Nederland. 
Het verspreidingsgebied van deze ondersoort loopt van de Pyre-
neeën tot in de Oeral en noordelijk tot zuidelijk Scandinavië. An-
dere bekende ondersoorten zijn Apis mellifera iberica die te vin-
den is op het Iberisch Schiereiland en Apis mellifera carnica uit de 

Balkan.  
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Uit een studie in 2014 is gebleken dat het Europese beleid op het 
gebied van biobrandstoffen en het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid door de teelt van andere gewassen zoals koolzaad 
en zonnebloemen een aanzienlijk tekort aan bestuiving bijen ver-
oorzaakt. Door het minder aanwezig zijn van vlinderbloemigen, 
klokjes en korenbloemen in het landschap neemt ook de popula-

tie af van de bijensoorten die dit als hoofdvoedsel hebben.  

Al met al zorgelijke ontwikkelingen die door de mens zijn veroor-
zaakt en waar nooit verder dieper op nagedacht of rekening mee 
gehouden is. “Het zal wel losLopen” De natuur is een complex 
ecosysteem. Daar moeten wij zeer voorzichtig mee omgaan. 

Tekst komt voort uit diverse literatuur. 

Cees Stam 

Voerdebijbij!

We horen al jaren de verhalen dat de bijen (en vlinders) het zwaar 
hebben. De verstedelijking van ons land, de verstening van onze 
tuinen, het gif in de natuur. Je wordt er niet vrolijk(er) van. Geluk-
kig zijn er ook organisaties die zich inspannen om de bestuivende 
diersoorten te helpen. 

The Pollinators is zo’n 
organisatie. Wie zijn zij?  
The pollinators streven 
naar een gezonde leef-
omgeving voor bestui-

vende diersoorten en 
dat is hard nodig, want 
in ons landschap heb- 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ben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. 

Hoe zetten The Pollinators zich in voor bestuivers?  
Om goed te leven hebben bestuivers voldoende, gevarieerd en 
gifvrij voedsel nodig. Ook nestelplekken zijn belangrijk. Zij willen 
graag dat zoveel mogelijk mensen dit weten, maar ook dat er ac-
tie ondernomen wordt.  
Daarom:  
Organiseren zij ludieke acties  
Activeren zij mensen om zelf 
aan de slag te gaan  
Zetten zij lokale initiatieven in 

het zonnetje 
Verbinden zij partijen die hun 
missie delen 

Zo vormen zij een betrokken 
en bevlogen community van 

‘pollinators’. De organisatie 
stamt uit 2017 en in 2018 zijn 
zij op de nationale zaaidag 
begonnen met 2500 mensen 
voor het uitzaaien van zaden. 
In 2019 gevolgd door 500 

voedselbanken voor zaden 
en nu in 2021 zijn er 1500 
voedselbanken!  

Als bestuurder bij onze vere-
niging besloot ik mij aan te 

melden. En ondertussen ben 
ik nu een uitdeelpunt van de 
Pollinators (in het Nederlands 
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gewoon: de bestuivers). Ik heb een twintigtal zaadpakketjes ont-
vangen en mij is gevraagd die uit te delen bij zo veel mogelijk 
mensen in onze omgeving zodat de bijen binnenkort lekker kun-
nen smullen van de nieuwe bloemen in de wijk. Het betreft hier 
een biologisch tübinger mengsel dat is samengesteld met de 
hulp van kenniscentrum EIS en de Cruydt-hoek. Het speciale 

mengsel is afgestemd op de Nederlandse flora.  

Zelf ben ik bezig een stuk braakliggende grond achter mijn tuin 
om te spitten en daar over twee weken het bijenzaad te zaaien. 
Het is nog een hele klus om alle bramenstruiken en de brandne-
tels te verwijderen. Onderstaand ziet u de foto over hoe het er uit 

zag. In de volgende nieuwe stek ziet u hopelijk de eerst ontkie-
mende zaden en dan in juli en augustus een prachtige bloemen-
weide waar veel bijen en vlinders zich tegoed aan kunnen doen. 

Als je je zaadpakket hebt opgehaald dan moet dat culmineren in 
een zaai festijn dat z’n weerga niet kent. Met tienduizenden men-

sen tegelijk biologische bloemen voor bijen inzaaien. Tuinen, bal-
konnetjes, dakterrassen, boomspiegels: volplempen die handel! 
Extra zaaien is broodnodig voor bestuivers! Zonder bestuivers zou 
ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 
70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving door 
insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, heb-

ben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig. Door een 
diversiteit aan biologische bloemen te zaaien, helpen we bestui-
vende soorten aan hun broodnodige krachtvoer.  
Als je ook zo’n zaadpakketje wilt hebben kun je je aanmelden bij 
ondergetekende. Bel van tevoren op. Mobiele nummer 

06-20442004 zodat we een afspraak kunnen maken en je je 
zaadpakketje veilig af kunt halen op de Holleweg 139 te Heiloo. 
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Wil je meer weten over “The Pollinators”be-
zoek dan hun website: https://www.thepollina-
tors.org 

The Pollinators worden ondersteund door NUDGE, een bedrijf 
met de volgende missie: zij willen blijvende gedragsveranderin-
gen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van 

klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid.  

Anke van Kruijssen 

Iedereen een waterput of waterzak

Gemeenten passen zich aan bij plensbuien en hittegolf. Overal in 
den lande spelen die taferelen. Ze hebben klimaatadaptatie 
plannen opgesteld en dan weet je wat wordt bedoeld. We moe-
ten ons aanpassen en daar ben ik het wel mee eens. Na een op-

somming van alle misère die door klimaatverandering ons te 
wachten staat 
worden een aan-
tal maatregelen 
genoemd die de 
gemeenten al 

hebben gedaan. 
Soms zijn die op 
één hand te tellen 
en er wordt niet 
gezegd wat ze 

hebben gelaten. 
Denkend aan de 
laatste extreme buien zijn er hier en daar wel wat knelpunten bo-
ven water komen drijven en het kan nog veel extremer worden in 
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de komende tijd. Daar moet nu wat aan worden gedaan en niet 
op termijn en zeker niet over dertig jaar zoals de plannen soms 
vermelden. Genoemd wordt onder meer het idee om waterber-
gingen te maken in de (woon)omgeving en afkoppeling van riole-
ring is ook het toverwoord na elke zware bui die wateroverlast 
veroorzaakt. Ondanks dat gemeenten hun best doen hebben we 

het met z’n allen niet makkelijk gemaakt door voortdurend te 
bouwen en te verharden. Vooral bij het verharden moeten er be-
tere richtlijnen komen. Meer open tuingrond, goede grondbe-
werking en het water opvangen bij de bron. De wethouders den-
ken maatregelen op te stellen bij aanleg van nieuwe wijken. Daar 

moet het niet bij blijven. Telkens komt dan weer mijn idee en 
stokpaardje boven water. Geen zandzakken voor de deur maar 
bijvoorbeeld een verplichting voor elke bewoner met een dak en 
een tuin om het hemelwater op te vangen door het plaatsen van 
een waterput, als voorraad, net als vroeger. Als je 1 m3 water 

vasthoudt per huis dan hoeft er 1000m3 water per wijk van dui-
zend woningen niet afgevoerd te worden. Bij hitte en regen dub-
bel een succes. Ik adviseer jullie niet in de put maar aan de put, 
waterton enzovoorts. Enerzijds vang je water op dat niet hoeft te 
worden afgevoerd en anderzijds heb je een voorraad voor je tuin 
etc. Na het promoten van genoemde (regen)water putten, vijvers 

en andere waterbergers rond het huis wordt het nu tijd om te 
starten met de actie ”watercollector”. Dat is een waterzak die je 
redelijk makkelijk onder de vloer van je huis of schuur kan aan-
brengen en een flinke watervoorraad water herbergen voor dro-
gere tijden en het water bij extreme buien mee opvangt. Ieder-

een weet inmiddels dat we zuinig moeten zijn op het water dat 
uit de kraan komt. Dat moet je dan ook gebruiken voor de nood-
zakelijke natte klussen in en om huis. Het water voor de tuin hoeft 
geen gezuiverd en duur leidingwater te zijn en komt gratis uit de 
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lucht. Als je bij je regenpijp een ton, vat of put maakt ben je al 
goed op weg. Een regenton kan niet zoveel water bevatten en 
een betonnen of kunststof put kan meer herbergen.  

Een put graven is niet altijd eenvoudig en daarom zou de Hydro-
bag of waterzak een oplossing kunnen zijn. Ikzelf heb hem ”de 
watercollector” 

genoemd. Als 
je die onder de 
vloer van je huis 
plaatst neem hij 
geen ruimte in. 

De waterzak 
kan opgerold 
door het klein-
ste kruipluik en 
onder de vloer 

neemt hij een vorm aan die daar mogelijk is. Je moet er uiteraard 
wel voor zorgen dat je de aanvoer aansluit op de hemelwateraf-
voer en voor een leiding om aan te sluiten op een (hand)pomp.  

Altijd gratis schoon water waarmee je de auto kan wassen, de 
tuin kan bevloeien en de ramen streeploos kunt wassen voor een 
eenmalige uitgave van ongeveer 400 euro . Met een elektrisch 

pompje kun je overigens ook het toilet ermee doorspoelen. Suc-
ces verzekerd. Ik ben bezig onder mijn huis een proefopstelling te 
maken. Wil je meer weten, neem dan contact met mij op. Met 
groene groet,    

Nico Brantjes (nico.brantjes@gmail.com)      
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Aanbieding nieuwe leden 2021

U als lid van Groei & Bloei weet hoeveel plezier het bezig zijn in 
de tuin en met groen kan opleveren. Misschien kent u iemand in 

uw omgeving die u dit ook gunt maar om de een of andere ma-
nier nooit aan toegekomen is om een lidmaatschap te overwe-
gen. Dan is nu misschien wel het juiste moment om onze afdeling 
van G&B onder de aandacht te brengen want de volgende mooie 
actie loopt nu: 

Bij lid worden krijgt het nieuwe lid uiteraard het tijdschrift met 
ingang van het meinummer de rest van het jaar toegestuurd en 
daarbij een prachtige ergonomische snoeischaar van Felco, type 
14 voor slechts € 52,--. Wie wil dat nu niet? Aanmelden kan via 
de website https://www.groei.nl/word-lid-van-groei-bloei 

Oh ja, de Felco 14 ligt erg fijn in de hand, zeker bij de kleine 
(dames)hand. 
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De Madagascar Jewel ontdekt door de PR

Tijdens het zoeken naar informatie, foto’s, natuurweetjes en al wat 
ik zou kunnen plaatsen op de Social Media van onze Groei & 

Bloei Afdeling stuitte ik op de prachtige titel Madagascar Jewel. 
Aangezien een bezoek aan Madagascar al lang op mijn verlang-
lijstje staat was mijn aandacht meteen getrokken. En inderdaad 
het Jewel is afkomstig uit Madagascar en Jewel is een plant. 

Het was op Marktplaats van 

Facebook waar ik deze naam 
tegenkwam. Er werden za-
den te koop aangeboden. Ik 
heb de plant gegoogeld en 
zaden gekocht (€ 1,-- en de 

verzendkosten). Het gaat om 
de Eupohorbia Leuconeura. 
Als alles goed gaat heb ik 
straks een mooie kamerplant 
die wel anderhalf tot twee 
meter kan worden en als 

deze dan ook nog gaat 
bloeien dan schieten de za-
den alle kanten op, soms wel 
enkele meters ver.  

Dat is dan weer zo leuk aan deze PR-taak. Ik kom mooie buiten-

plaatsen tegen met stinzenplanten, lees over het belang van bio-
diversiteit, zie de meest mooie bloesem bomen en prachtige 
foto’s van lentebloeiers. Echt Social Media kan zoveel meer zijn. 
Het is maar waar je naar wilt kijken. 

Geno de By, PR voor Groei & Bloei MK 
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Algemene info

Van Garden Tours hebben we bericht gekregen dat de tuinen reis 
naar Hampshire (Verenigd Koninkrijk) van 24 t/m 29 juni 2021,, 

wat hen betreft doorgang kan vinden. Maar COVID 19 is nog al-
tijd onder ons, dus…… we hopen dat het gaat lukken. 

11 mei staat de lezing “het Grote Wild”gepland. Maar ook door-
gang van deze lezing is nog zeer onzeker. U wordt op de hoogte 
gehouden via de Nieuwsbrief. 

De Nationale Tuinweek van 12 t/m 20 juni a.s. gaat digitaal. In de 
aanloop naar deze tuinweek komen er webinars, gratis online 
events (zie www.groei.nl/tuinweek). 

26 juni staat er een Tuinreis naar Gelderland gepland. en 18 sep-
tember naar Twente. Opgave bij Armanda Mul: 

pim.armanda@casema.nl 

Ook Gardenista van 22 t/m 26 september 2021 te Laag Zuthem 
staat nog steeds in de planning (zie www.gardenista.nl). 

U kunt zich nog altijd opgeven voor de Nieuwsbrief. Hierin staat 
het laatste G&B nieuws en komen andere attractieve onderwer-
pen aan bod.  

Aanmelden kan via onze website rechts onderaan op de home 
page. 

Mariet Bos 
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Witlof met zalm en tomaatjes

De witlofperiode is bijna voorbij. 
Maar op de valreep wil ik dit 

heerlijke witlof recept nog even 
meenemen. Want witlof kennen 
we allemaal wel in het beroem-
de ham/kaas recept, maar deze 
variatie met zalm, tomaatjes en 

slagroom is echt een ontdek-
king. Om je vingers bij af te lik-
ken!  

Klein stukje geschiedenis: witlof, witloof, grondwitlof of Brussels 

lof[1] (Cichorium intybus var. foliosum) is een bladgewas, een 
bladgroente die in het donker wordt geteeld. In het licht wordt 
de krop door chlorofyl vorming namelijk groen. De afgesneden 
(afgebroken) krop kan rauw of gekookt worden gegeten. Witlof is, 
net als roodlof, een variëteit van de wilde cichorei. Het 'wit loof' 
werd voor het eerst 

in 1867 op de Brus-
selse markt verkocht 
(waarschijnlijk de 
chique 'nieuwmarkt' 
aan de trappen van 

de Congreskolom). 
De officiële voor-
stelling gebeurde 
op de internationale 
tuinbouwtentoon-
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stelling van 1873 aan het Casino van Gent. Een kleine tien jaar 
later was het 'Brussels lof', ook 'witloof' genoemd, te koop in de 
Parijse Hallen. De kroppen werden mettertijd groter en vaster 
door verbetering van de teelttechniek en door veredeling. In Ne-
derland wordt witloof maar vrij recent op grote schaal geteeld, 
vooral sinds 1970, met de doorbraak van de witloof trek op stro-

mend water. Deze teelt op water levert volgens velen niet de au-
thentieke smaak op die grondwitloof tot de "echte" zou maken. 
Op dit ogenblik is Noord-Frankrijk veruit de grootste producent, 
gevolgd door België en Nederland. De teelt komt in andere lan-
den weinig voor. De groente wordt naar vrijwel alle werelddelen 

geëxporteerd. 

Recept 

Dit heb je nodig voor 4 personen: 

• 4 stronken witlof 

• 200 gr gerookte zalm 

• 1/2 bakje verse dille 

• 1 ei 

• 250 ml slagroom 

• 250 gr cherry tomaten 

• zout en peper 
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Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 180 
graden 
Snijd het kontje van de witlof, 
halveer ze in de lengte en ver-
wijder de kern. 
Breng ze in een pan met water 
aan de kook en kook ze voor 

ongeveer 5 minuten tot ze net beetgaar zijn.  
Laat ze heel goed uitlekken in een vergiet zodat ze gelijk wat 
kunnen afkoelen. 
Breek een ei in een kom en meng hier de slagroom, dille, zout en 
peper door. 
Snijd de cherrytomaten in vieren.  
Leg de witlof met de snijkant naar beneden in een ovenschaal  
Verdeel de plakken zalm over iedere stronk en verdeel de stukjes 

tomaat erover.  
Schenk het eimengsel over het geheel en bestrooi alles eventueel 
met nog wat extra peper.  
Bak de schaal in de oven voor ongeveer 40 tot 45 minuten of tot 
het gaar en gestold is. 

Serveer bijvoorbeeld met wat aardappelpuree, pasta of rijst en 

eet smakelijk! 

Anke van Kruijssen 

mei - juni - !  - juli 2020 34

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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www.boeke l tuinen . n l
w w w. b o e k e l tu inen . n l

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 

06  5100 8325 -  Kennemers t raa tweg 464,  He i loo  -  i n fo@boeke l tu inen .n l
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