21ste Vlaams Imkerscongres
6 september 2014

Geen bijen zonder stuifmeel
Provinciaal domein Puyenbroeck Wachtebeke

Programma
08h30 Onthaal
09h00 Oﬃciële opening
09h05 Pr. Dr. C. Verbruggen
40 jaar pollenonderzoek
09h55 Dr. T. Blacquiere
Mais en pes(ciden
10h45 Dr. W. Reybroeck
Honinglabeling en GGO’s
11h35 Dr. M. Asperges
Stuifmeel in beeld
12h00 Middagmaal
13h45 Dr. S. Roelandt

Deelname congres en lunch: 30,00 euro
Inschrijven: voor 31/08/14 door storng op rekening
Bijenteelt
Iban: BE 88 7370 3955 6441

Europees Project: Epilobee
Bic: KREDBEBB

14h35 Pr. Dr. D. de Graaf

Vermeld op de overschrijving de naam van elke deelnemer

Het ontrafelen van de oorzaak
van de bijenster7e
15h25 Dhr. G. De Roeck
Hoe omgaan met bijenster7e in de bijenteeltprak(jk?
16h15 Slotbeschouwing
17h00 Einde

Het alternatief voor het congres.
Voor wie een alternatief wil voor het congres kan een dagje vertoeven
op het domein Puyenbroeck, dat heel wat te bieden heeft. Deze personen
zullen wel zelf moeten zorgen voor middagmaal en andere versnaperingen
daar deze niet in de congresdeelname zitten. Maar het restaurant “De Vier
seizoenen” voorziet in dit alles.
Het bloemenpark van het provinciaal domein Puyenbroeck, gesitueerd
tussen het dierenpark de Zuidlede en de Putjeshoekdam, omvat een
oppervlakte van circa 20 ha en is grotendeels ingericht als een symmetrische
Franse tuin, waarin de felgekleurde bloei van de eenjarige Begonia's een
pallet van kleuren op je netvlies brandt. Bij zomerse dagen kan de waternevel
van de grote fonteinvijver voor verfrissing zorgen, waarbij het speelse karakter van de gestuurde fonteinen een aanleiding zijn
om op een van de vele bankjes een rustpunt in te lassen. De haagbeukarcades en grote stenen pergola lijken recht uit een
Franse Renaissancefilm te komen en geven een gevoel van grandeur als je er langs struint.
Aan de rand van het domein Puyenbroeck in het 19de-eeuwse kasteel Puyenbrug nodigt Mola je uit om de
molententoonstelling te bezoeken. Alles draait er rond molens. Op een interactieve manier ontdek je de geschiedenis van
hand-, wind- en watermolens, de technische hoogstandjes van de staakmolen, de kracht van wind en water en de actuele
windturbines.
Een bezoek aan Mola is een ideale smaakmaker voor een bezoek aan een malende molen, wat ook door het
molencentrum georganiseerd wordt. De tentoonstelling is gratis.
Het 22 hectare grote dierenpark van het domein werd de nieuwe thuis van een uitgebreide verzameling oude rassen
van boerderijdieren zoals onze grootouders die nog gekend hebben. Deze dierenrassen werden de voorbije generaties
verdrongen door meer productieve soorten en dreigden daardoor helemaal uit ons erfgoed te verdwijnen. Het levend
erfgoedpark van Puyenbroeck wil deze oude boerderijdieren bewaren voor het nageslacht en ze in de belangstelling brengen
van het brede publiek.
All-in ticket
Wie een hele dag actief van het domein wil genieten, kan aan de slag met het 'all-inticket'. Met dit dag ticket kan je
gebruik maken van de fietsenverhuur, de minigolf, de roeivijver en het treintje. Het treintje kan je de hele dag door gebruiken.
Individuele bezoekers kunnen dit ticket de dag zelf kopen in het bezoekerscentrum zelf en betalen 7 EUR per persoon.
Bereikbaarheid
E Komende van de E17: via afrit 11 (Lochristi) volg de wegwijzers 'Puyenbroeck'.
E Komende van de E34-N49 (Antwerpen-Knokke): neem afrit Zelzate. Omwille van werken rij je via de Kennedy-baan eerst
richting Gent om links af te slaan aan de eerste lichten ter hoogte van Sint-Kruis Winkel richting Wachtebeke. Daar vind je de
wegwijzers naar Puyenbroeck terug.
Om het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke te bereiken met het openbaar vervoer, kan je gebruik maken van de
belbus, al dan niet in combinatie met de trein. De dichtst bijgelegen bediende stations zijn het station van Lokeren en het
station van Gent-Dampoort. Opgepast, de belbus dient minstens twee uren op voorhand gereserveerd te worden.

