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NBV viert op 16 mei Wereld Bijendag
Met een leuke NBV publieksdag op zaterdag 16 mei in Ochten, bij groencentrum De
Batterijen, geeft de vereniging aandacht aan de Wereld Bijendag die officieel vier dagen
later op 20 mei plaatsvindt. NBV-voorzitter Bert Berghoef zal samen met een
afgevaardigde uit Slovenië de dag openen. ‘World Bee Day’ is in Slovenië bedacht en is
na een aantal jaren door de Verenigde Naties tot een wereldwijd evenement
uitgeroepen.
De NBV is aanwezig voor voorlichting over biodiversiteit, er zijn interessante lezingen
over bijen en over biodiversiteit en je kunt je de jeugdimkers toejuichen die strijden om
de selectie voor uitzending naar de Europese meeting in Slovenië.
Speciaal voor deze dag is er een mooi assortiment drachtplanten met flinke korting
verkrijgbaar.
Lees meer

Corona van invloed op imkerevenementen

De NBV stelt zich op het standpunt dat we uit voorzorg voor het verder verspreiden van het
Coronavirus even pas op de plaats moeten maken met cursussen en evenementen. Alle
secretarissen van de lokale verenigingen hebben een bericht hierover ontvangen.
Er staan veel evenementen gepland voor de komende weken en maanden. Indien bekend
worden afgelastingen in de agenda vermeld.
Lees meer

Ga je mee naar Slovenië?
Meld je aan voor de Jeugdimkerselectiedag

De Jonge-Imkercompetitie is dit jaar op 16 mei in Ochten. Wil je kans maken om geselecteerd te
worden voor de internationale bijeenkomst in Slovenië schrijf je dan tijdig in. Op de competitiedag
op 16 mei wordt duidelijk wie in juli namens Nederland mogen uitkomen op de International
Meeting of Young Beekeepers in Slovenië. Op de competitiedag in Ochten wordt getest op
praktische en theoretische kennis van de honingbij. Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud en houd
je minimaal twee jaar bijen dan kom je in aanmerking voor deelname. Doe je mee?
Lees meer

Kies je voor ‘straatras’ of zuivere selectie?

Het imkerseizoen is van start gegaan. Nog even schoorvoetend, maar met de bloei van massale
drachten zoals wilg en paardenbloem zullen volken zich snel gaan ontwikkelen. Wat voor bijen
houd je? Zou je misschien eens een rasbij willen proberen, of als je die al hebt, ervaring willen
opdoen met een ander ras? In Bijenwerk aandacht voor de drie soorten honingbijrassen in ons
land. Uiteraard ook wat ons de komende maand in de volken te doen staat.
Lees meer

Zes vragen over de wasmot

De inzet van de - bij imkers beruchte – wasmot en dan met name de larven ervan kan helpen in
onderzoek naar de schadelijkheid van ziekenhuisbacteriën en -schimmels. Astrid de Groot,
hoogleraar Populatie en evolutiebiologie wil graag meer inzicht krijgen in de leefomstandigheden
van de wasmot. Dan ben je bij imkers aan het goede adres. In de introductie van de zes vragen
wordt duidelijk gemaakt waarom de wasmotlarven zo belangrijk zijn.
Lees meer

Verslag uitwintering '19 klaar

Uit de jaarlijkse enquête onder de leden van de NBV en van Imkers Nederland, bleek in het
voorjaar van 2019 dat 9% van de volken het niet heeft gered. Het volledige verslag van
Bijen@WUR over de Nederlandse bevindingen is gereed en online beschikbaar.
Lees meer

Deze winter goed doorstaan?

Het is elk voorjaar weer spannend hoe de volken de winter hebben doorstaan. Het monitoren van
de landelijke uitval vindt al enige jaren plaats. Binnenkort ontvangt iedere imker aangesloten bij
Imkers Nederland of NBV het verzoek mee te werken aan het 2020 overzicht.
Lees meer

NBV voorziet in formele klachtenregeling

De NBV heeft voor haar leden en cursisten een formele klachtenregeling ontwikkeld, die
zorgdraagt voor een constructieve en professionele afhandeling van klachten. Uitgangspunt is
uiteraard dat klachten bespreekbaar zijn en dat men samen probeert te komen tot een oplossing.
In het geval dat dat niet lukt, biedt de klachtenregeling een uitkomst.
Lees meer

Volg het bijenseizoen met de BijenBlog

De BijenBlog van bijenteeltleraar Ben Som de Cerff begon in het najaar van 2018. Het nadert
inmiddels de 4000 volgers. Zeker in het actieve seizoen post Ben wekelijks een bericht met tips
over werkzaamheden in de volken, over dracht, stuifmeel en honing of met achtergrondinformatie
over bijen en de bijenteelt. Van beginner tot gevorderde, er is voor iedereen wat op te steken.
Sluit je aan!
Lees meer

Stekker uit de productie van Imidacloprid

Het duurt nog zeker tot de zomer van 2022, maar dan moet de bekende en verguisde
neonicotinoïde Imidacloprid tot het verleden gaan behoren. De toelating van het middel ter
bestrijding van onder andere plaaginsecten lag jarenlang onder vuur. Sinds het najaar van 2018
was het alleen nog toegestaan in kassen. Fabrikant Bayer heeft jl. februari laten weten geen
poging te zullen doen om de EU-vergunning die eind juli 2022 afloopt, te verlengen en met de
productie te stoppen.

EU Honingproducenten in zwaar weer

De Europese honingproducenten eisen dat er een noodactieplan komt om de sector te redden.
De sector heeft het moeilijk nadat de productie in 2019 kelderde. De logische prijsstijging bleef uit
doordat de daling van de productie werd gecompenseerd door een toename van de goedkope
import. Zoals het er nu naar uitziet, produceert de EU niet genoeg honing om in haar eigen
behoeften te voorzien.
Lees meer

Doe je mee met de Open Imkerijdag 2020?

Op 11 en 12 juli vindt de 11e editie plaats van het grootste imkerevenement in ons land, de
Landelijke Open Imkerijdag. Vorig jaar verwelkomden we meer dan 350 deelnemers. Hopelijk dit
jaar minstens evenveel. Kunnen we op je rekenen?
Je kunt je per heden op de NBV-website inschrijven en jouw programma bekendmaken voor het
publiek.
Alle deelnemers krijgen een leuke korting op de aanschaf van NBV-promotie en presentatiemateriaal.
Lees meer

Bijentelweekend
18 en 19 april

Voor het derde jaar op rij organiseert Nederland Zoemt het bijentelweekend. Meld je aan om op
de hoogte te worden gehouden. Het telformulier is direct te downloaden evenals een handig
gidsje. Daarin staan de meest voorkomende soorten beschreven die je in je tuin kunt aantreffen.
Lees meer

Landelijke zaaidag
22 april

De Dag van de Aarde op 22 april, is al enige jaren geleden ook uitgoepen tot de Landelijke
Zaaidag. Hoe meer drachtplanten voor de talloze bestuivende insecten zoals bijen, hommels,
zweefvliegen en vlinders, hoe beter. Op de website van de Bijenstichting vind je informatie over
geschikte soorten zaad.
Lees meer

Bijenmarkten te kust en keur

Het voorjaar is dé tijd voor de bijenmarkten. Waren ze voor de komst van webshops vooral
gericht op imkers die er hun materiaal kwamen kopen, tegenwoordig is het aanbod voor een veel
breder publiek. Wat blijft is de sfeer van het nieuwe seizoen, de gezelligheid en de uitwisseling
met bekenden. De eerste markt is steevast in Etten-Leur, maar er zijn er meer. Een lijstje voor de
komende weken:
•
•
•
•
•

28/3 > ETTEN-LEUR
11/4 > DOORN
18/4 > DORDRECHT
19/4 > BOXTEL
19/4 > HORST A/D MAAS

IMKERKALENDER
21 maart
20 mei
11 en 12 juli
Wageningen
Landelijk
Landelijk
AFGELAST Symposium Bijengezondheid
Wereld Bijendag
Landelijke Open Imkerijdag

