De hei staat volop in bloei. Na de warme droge periode is het nu hopen op een
goede dracht. Er is veel te doen over concurrentie van de vaste heidebestuivers
met de opgestelde bijenvolken tijdens de bloeiperiode. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt horen bijenvolken op de hei. Maar terreinbeheerders laten sinds enige
jaren nog maar gelimiteerd bijenvolken toe. De NBV onderhoudt contact met onder
andere de grootste beheerders: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Van
beide kanten is er begrip voor elkaars standpunten. Samen kijken we naar de
mogelijkheden. Veel hangt af van de draagkracht van het gebied en de
omstandigheden voorafgaand aan de bloeiperiode.
Lees verder

Herijken communicatie
De NBV is in beweging; de vereniging
professionaliseert. De helft van onze
leden is nog maar vijf jaar of korter lid.
We hebben te maken met een grote
diversiteit binnen ons ledenbestand en
daarmee ook met diversiteit voor wat

betreft de behoefte aan communicatie
en informatie. Biodiversiteit en
bijengezondheid zijn belangrijke
thema’s. Samen met een
communicatiebureau herijken we
momenteel onze
communicatiestrategie.

Nieuw digitaal NBV-platform
De NBV is in juli gestart met het
inrichten van een geheel nieuwe
ledenadministratie. Die nieuwe
inrichting zal mede als basis dienen
voor allerlei communicatiedoeleinden
binnen de vereniging. Deze aflevering
van Imkernieuws is het eerste
zichtbare resultaat daarvan. Naar
verwachting is de ledenadministratie
eind oktober gereed en maakt ook
MijnNBV er deel van uit. In de
volgende nieuwsbrief meer info over
wat het voor jou betekent.

Terugkijken op 2019
Na vele decennia gevestigd te zijn in
Wageningen, waarvan de laatste bijna
50 jaar in het Bijenhuis aan Grintweg,
werd in 2019 Ede de nieuwe
thuisbasis voor het NBV-bureau. Met
de verenigingsfinanciën goed op orde
en de nodige gerealiseerde activiteiten
kunnen we terugkijken op een

uitstekend jaar. De ledenraad sprak
zich in juni positief uit over de
resultaten van 2019 en keurde - voor
het eerst via een online stemming - de
jaarstukken goed.
Lees verder

Twijfels over bijenrichtsnoer
Het bijenrichtsnoer (Bee Guidance) is
sinds 2013 binnen de Europese
Commissie in ontwikkeling, maar nog
steeds niet volledig vastgesteld en
geïmplementeerd. Er zijn twijfels over
de opzet ervan. Ondanks dat, heeft
minister Schouten aangegeven in te
willen stemmen met de huidige versie.
Er zijn daarop Kamervragen gesteld.
Lees verder

Koninklijke erepenning
voor 100 jarig Wezep

St. Ambrosius Asten opent
educatieve wandelroute

De Gelderse afdeling Wezep en

St. Ambrosius in Asten ontwikkelde

omstreken, ten zuidwesten onder

een fraaie educatieve wandelroute.

Zwolle bestaat dit jaar een eeuw.

Op 17 juli opende wethouder John

Ter gelegenheid daarvan ontving

Bankers de route. Start en eindpunt

de vereniging de koninklijke

is de prachtige bijenstal aan de

erepenning. De viering van het

Nachtegaalweg in Asten. De route

eeuwfeest is uitgesteld tot 2021.

is voorzien van informatiebordjes.

Bekijk de video

Bekijk de presentatie

Imkerkalender
NBV Ledenraad en Bestuur
Woensdag 9 september

Bijeenkomst van de NBV Ledenraad en het
verenigingsbestuur in Ede.

Bijenmarkt Eerbeek
Zaterdag 26 september

Heel veel bijenmarkten werden noodgedwongen
afgelast dit jaar. Aan het eind van het seizoen gaat
de markt van Eerbeek vooralsnog door.

NBV Webinar 'Effecten klimaatverandering
op onze bestuivers'
Dinsdag 10 november

In plaats van de vier studiedagen in november vindt
er op één avond een webinar plaats. Twee sprekers
komen aan het woord.
Bekijk meer activiteiten

Heidehoning persen
Als de hei dit jaar goed honingt, krijgen
we te maken met een moeizaam
oogstproces van de heerlijke
geleihoning. Voorbewerken met een
kolbtoestel en vervolgens langdurig
slingeren in een warme omgeving om
wat uit de raten te krijgen, het is geen
pretje. Een alternatief is de raat te
persen. Gebruik daarvoor een
fruitpers. Het vraagt minder inspanning
en het levert een mooi resultaat.
Lees verder

Met het oog op de winter
In augustus en september wordt de
basis gelegd voor het aanstaande
wintervolk. Hoe gezonder de werksters
in die maanden, hoe sterker het

winterbijennageslacht.
Wil je de varroamijten bestrijden in de
volken, doe dat dan zo vroeg mogelijk.
Aansluitend begin september ervoor
zorgen dat de volken over voldoende
kilo’s wintervoer beschikken.
Lees verder in Bijenwerk

Inschrijven voor de
Biodiversiteitsprijs
Er zijn binnen de vereniging veel
lokale initiatieven gericht op
biodiversiteitsherstel voor bijen. Met
het instellen van deze stimuleringsprijs
wordt het uitvoeren van een aantal
projecten ondersteund. Bovendien
kunnen de ideeën als voorbeeld
dienen voor anderen. Voor deze prijs
is in totaal € 50.000 beschikbaar.
Inzenden van plannen kan tot eind
2020.
Lees verder

GEZOCHT

TOT 1 NOVEMBER

Websitebouwer en –
beheerder

Zie nú Floriade Expo 2022
groeien

NBV-leden spannen zich in voor de

Twee jaar voordat Floriade Expo

ontwikkeling van een

2022 haar deuren opent voor het

spraakmakende presentatie tijdens

publiek, biedt Floriade Preview al

de Floriade in 2022. Wie kan en wil

een vooruitblik. Tot en met 1

een site bouwen en wie wil zich

november kan iedereen een kijkje

inzetten voor het beheer?

nemen op het 60 hectare grote

Geïnteresseerd? Meld je bij Hajo

terrein. Neem vanaf de Esplanade

Witzel voor nadere informatie.

in Almere Stad de boot.

Lees verder

Lees verder

Aziatische hoornaar in
Veenendaal aangetroffen
Het was even stil rond het verder
verspreiden van de gevreesde
Aziatische hoornaar in ons land.
Echter op 12 augustus is een
exemplaar gevonden in Veenendaal.
De kans is groot dat ook elders deze

hoornaars opduiken. Tref je ze aan,
meld dit dan via waarneming.nl.
Lees verder

Het Geheim van de Zwerm
Onze bijen zwermen met duizenden
tegelijk door de lucht om vervolgens
ergens neer te strijken. Maar er zijn
meer soorten zwermen. Bijvoorbeeld
het prachtige schouwspel in het najaar
van wolken spreeuwen. In ‘Geheim
van een zwerm’ proberen
onderzoekers het mysterie van de
zwerm te ontrafelen. Ook honingbijen
komen aan bod.
Bekijk op NPO start

0317-422 422 (van 10 - 14 uur)
secretariaat@bijenhouders.nl | www.bijenhouders.nl

