NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

1. werken aan…

   biodiversiteit

Biodiversiteit is een sleutelwoord in ons denken. Drachtplanten en de bijenweide
hebben alle aandacht van de NBV. We ondersteunen en verwezenlijken plannen van de
gemeenten, provincies en rijksoverheid. Het betreft hier alle soorten bijen en bestuivers.
We werken onder andere samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De
Vlinderstichting, het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ACTIES
• Nederland Zoemt Doel: alle gemeentes
bij-vriendelijk! Een betere leefsituatie
voor wilde bijen en honingbijen. I.s.m.
het Nederlands instituut voor biodiversiteit Naturalis in Leiden, Natuur
& Milieu en de LandschappenNL.
• Nationale Bijenstrategie Het doel:
bevorderen van de leefomgeving van
bestuivers, zodat in 2030 de bestuiving
in ten minste 90% van de gevallen
geen beperkende factor meer vormt in
zaadzetting van voedselgewassen en
wilde planten.

• Ambassadeurs biodiversiteit Een nieuwe
vrijwilligersfunctie! De ambassadeurs
worden opgeleid om samen met de
lokale imkers de plannen van gemeentes
en provincies voor verbetering van de
leefomgeving van wilde en honingbijen
te realiseren.
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2. werken aan…

kennisoverdracht

Het houden van honingbijen is meer en meer een hobby en daarom organiseert de NBV goede vakgerichte cursussen. Kwaliteit staat daarbij voorop.
De kwaliteit wordt gegarandeerd door gediplomeerde bijenteeltleraren die
door onze commissie onderwijs zijn opgeleid. Deze commissie bestaat uit
vrijwilligers met affiniteit en ervaring in het onderwijs.

ACTIES
• Kennismaken met de imkerpraktijk via
een kennismakings-, een jeugd- of een
basiscursus.
• Verdiepen van de praktijkkennis middels
de cursus Praktisch imkeren.

• Opleiding tot specialist: bestuivingsimker,
koninginnenteelt,  bijengezondheidscoördinator, bijenteeltleraar of keurmeester bijenproducten.
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3. werken aan…

bijengezondheid

De vitaliteit van onze bijenvolken staat onder druk. Oorzaken zijn bijvoorbeeld
gebrek aan diversiteit van stuifmeel en nectar, de varroamijt en de bijbehorende
virussen, bacteriën en darmparasieten. Daarnaast kennen we ook diverse belagers
van broed en raat zoals de kleine en grote wasmot. Recentelijk zijn daar de kleine
bijenkastkever en de Aziatische hoornaar als plaag bijgekomen. Ook een verkeerde
toepassing van bestrijdingsmiddelen tast de gezondheid van de bij aan.
De NBV-bijengezondheidscoördinatoren helpen imkers om de oorzaak of oorzaken te
herkennen en kunnen advies geven.

BIJENGEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN HELPEN
• Ze helpen te handelen bij Amerikaans
Vuilbroed: een bijenziekte met meldingsplicht. Bijengezondheidscoördinatoren
kunnen de diagnose stellen en helpen
met het opsturen van de monsters naar
het gecertificeerd laboratorium in
Lelystad

• Ze assisteren bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij sterfte ten gevolge van een
verkeerde toepassing van bestrijdingsmiddelen.
• Ze zijn een vraagbaak bij ziekte en
sterfte.

Meer informatie en landelijk overzicht van alle coördinatoren:
www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bijengezondheidscoordinatoren
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4. samenwerken aan…

        de imkerpraktijk

Op onze themabijeenkomsten en studiedagen komen imkers bij elkaar om nieuwe
informatie te horen over een bepaald onderwerp. Maar leren is niet het enige doel.
Het gaat ook om het onder elkaar zijn, vooral op de studiedagen. Zo spelen de studiedagen een verbindende rol in onze vereniging. Het gezoem met of zonder koffie
begint al vroeg op de dag.

THEMABIJEENKOMSTEN
• De Koninginnenteeltdag is een ontmoetingsdag voor imkers die geïnteresseerd
zijn in het  vermeerderen van hun bijenvolken, anders dan door het maken van
een kunstzwerm. De commissie koninginnenteelt nodigt ook wel sprekers uit
voor een algemeen verhaal over de biologie van het bijenvolk.
• De Ontmoetingsdag Bestuiving is een
ontmoetingsdag voor bestuivingsimkers
en imkers die meer verdieping zoeken.
Steeds staat een actueel thema centraal
en zijn er aansprekende inleiders.

studiedagEN
• De vier studiedagen worden in november
georganiseerd door de NBV-commissie
studiedagen in samenwerking met lokale
en regionale afdelingen/groepen van
Beilen (NON-bijeen), Breda (Baronie)
Boskoop en Roermond (Limburg).
• De organisatie van de 2018-studiedagen is
gestart. Het thema van dit jaar is ‘Ruimte
voor honingbijen en andere bijen’.
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5. werken aan…

internationale contacten
We streven naar de hoogst haalbare kwaliteit van bijenproducten, honing, was,
stuifmeel en propolis. Omdat Nederland te klein is voor gedegen kwaliteitsonderzoek,
is het onderhouden van internationale contacten essentieel.  Er is veel contact op
internationaal en op Europees niveau.

Internationaal niveau

Europees niveau

Apimondia (of de International Federation of Beekeepers’ Association) is een
wereldwijde organisatie die de bijenhouderij ondersteunt op wetenschappelijk vlak
(biologie van sociale en solitaire bijen, apitherapie, etc.) en op sociaal vlak (economie
van het bijenhouden). De resultaten van
hun onderzoeken presenteren zij op hun
tweejaarlijkse internationale congressen.

 Bijenteelt valt voor de Europese Unie onder landbouw. Honingbijen en solitaire bijen worden gezien als essentiële bestuivers
voor de land- en tuinbouw. In het nieuwe
Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2020 (GLB 2020) is er veel aandacht
voor verbetering van dracht. Daarnaast
komt er meer aandacht voor de kwaliteit
van honing, was en propolis.

De NBV is lid van Apimondia en ondersteunt haar activiteiten actief. Zo hebben
wij de publieke licentie voor behoud van
erfelijke kenmerken van honingbijen (Apis
mellifera rassen) en Apis cerena ten behoeve van de imkerij wereldwijd, schriftelijk
ondersteund.

• We werken samen met onze zusterorganisatie Imkers Nederland
• De belangen van imkerend Nederland in
Europa worden behartigd door Dhr. Arie
Kreike van de ‘Working Party on Honey’
(WPOH), een Europese koepelorganisatie
voor landbouw.
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6. werken aan…

         communicatie

Als vereniging willen we graag laten weten waar we voor staan en wat ons bezighoudt.
Communicatie met allerlei doelgroepen – zowel met de leden als met de wereld buiten
onze vereniging – is aan de orde van de dag. Vrijwilligers en medewerkers op het kantoor
in Wageningen zorgen er samen voor dat leden op de hoogte worden gehouden.

Volg en publiceer nieuws via:
• Bijenhouders.nl
De NBV-website voor leden en belangstellenden met o.a. nieuws, cursussen,
evenementenagenda en informatie over
het houden van bijen. Ook op de site:
een overzicht van de 200 NBV-afdelingen
in het land.
• Bijenhouden
Het ledenblad Bijenhouden met achtergrondartikelen over het bijenhouden en
nieuwtjes uit de vereniging verschijnt 6x
per jaar.

• Imkernieuws
De maandelijkse digitale nieuwsbrief bevat
actuele informatie, aankondiging van evenementen en een rubriek over de imkerpraktijk voor met name de beginnende imker.
•B
 ijenBlog
Dit blog volgt het bijenseizoen op de voet
met talrijke berichten over de praktijk en
wetenswaardigheden.
•N
 BV leden-app
Via de app krijgen leden snel en direct informatie. In de toekomst heeft de app ook de
functie van ledenpas.  
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7. werken aan…

ondersteuning achterban
Vele leden van de vereniging zetten zich als vrijwilliger in om het bijenhouden onder de aandacht van het publiek te brengen. Zij vormen de
actieve achterban, ondersteund door de landelijke organisatie.

ACTIES
• Centrale ondersteuning
• Landelijke Open Imkerijdagen
Alle activiteiten worden door het secreEen typisch voorbeeld is de Landelijke
tariaat van de NBV ondersteund met
Open Imkerijdagen (LOI), jaarlijks het
tweede weekend in juli. De LOI zijn gericht promotiematerialen zoals banners en
folders. Ook verzorgt het kantoor in
op het publiek voor een ongedwongen
Wageningen interviews, persberichten
kennismaking met de imkerij en de
en artikelen in huis-aan-huis bladen.
(lokale) vereniging.

