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Verloren seizoen voor de imkerevenementen?
Terwijl de mensheid zich zowat wereldwijd in bochten wringt om het Coronavirus te
ontlopen, dartelen onze bijtjes van bloem tot bloem. Vrijwel alle imkerevenementen in
ons land zijn in ieder geval tot en met de zomer afgelast. Maar het mooiste
imkerevenement gaat wel door! Dat is het bijenhouden zelf. April en begin mei was
zonovergoten en rijk aan bloesem. Toptijden voor de ontwikkeling van de volken én het
ontstaan van zwermen. Er ligt nog meer in het verschiet.

Wereld Bijendag in Coronatijd

Voor 16 mei, de zaterdag vóór de Wereld Bijendag op 20 mei, had de NBV een groot
publieksevenement gepland. Vanwege de Corona-crisis is het afgelast. Toch wil de NBV deze
dag niet zomaar voorbij laten gaan en is er een alternatief bedacht. Op 20 mei maken we het
bekend. Houd je mailbox op die dag in de gaten.
Lees meer

NBV tijdens de Coronamaatregelen

Gelukkig bleef ons een totale lock down bespaard. Onder imkers was de zorg dat volken niet
meer bezocht konden wel aanwezig. Die zorg gold ook voor het reizen met volken. Aan leden
werd gevraagd waar men tegenaan liep en waar wellicht hulp kon worden geboden. Iedereen
ontving het informatieblad in de mail. Het Bijenblog postte een berichtje met tips om het aantal
inspecties tot het minimum te kunnen beperken.
Lees meer

Zoet voor zorg

Zorgmedewerkers leveren een topprestatie in deze tijd. In Dordrecht bedacht men toen de
jaarlijkse bijenmarkt niet doorging de ingekochte honing te schenken aan het zorgpersoneel van
het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De voorzitter van de afdeling Dordrecht bood de honing aan.
Bekijk meer

Bijenteellt webinars door Pia Aumeier

De bekende Duitse imker en onderzoeker Pia Aumeier is in april een serie webinars gestart over
uiteenlopende onderwerpen. Zo begint ze op 28 mei een vierdelige serie over koninginnenteelt
door middel van een verzamelbroedaflegger. En op 12 juni is de start van een tweedelige over
varrobestrijding. Het volledige overzicht is te vinden op de site van Imkerverband Rheinland.
Lees meer

Mei is zwermmaand

Het is de tijd van doppen breken, van tuter en kwakers, het maken van vliegers, vegers en
broedafleggers. De meeste imkers proberen met genoemde methoden het zwermen te
voorkomen, maar het afkomen van een zwerm is wel een fantastische belevenis. Dat geldt ook
voor het scheppen en huisvesten ervan. In Bijenwerk staat de zwermperiode centraal.
Lees meer

Wintersterfte lijkt te stabiliseren

De jaarlijkse enquête uitwintering bijenvolken werd opnieuw op grote schaal in gevuld. Na
jarenlange forse sterfte van 15 tot bijna 30% schommelt het uitvalspercentage sinds 2013 op een
min of meer stabiel niveau tussen de 6 en 16%. Afgelopen winter overleefde 86,9% van de
volken de winter, ofwel 13,1% niet. Hoewel dus sprake is van een zekere stabilisering, is het
niveau van vóór de komst van de varroamijt nog niet in zicht.
Lees meer
*ADVERTENTIE*

Bijenkasten.nl
Voor al uw imkerbenodigdheden. Diverse soorten bijenkasten, was, raampjes, cadeauartikelen,
etc.
Afhalen in Utrecht of opsturen, beide is mogelijk.
Openingstijden:
maandag - vrijdag: 8 – 16:30 uur, zaterdag: 8 – 12:30 uur.
We helpen u graag!
Lees verder >

Gezocht:
Floriade websitebouwer en –beheerder

NBV leden zijn vanuit de Sichting Bijeninitiatief Floriade flink aan het werk voor de ontwikkeling
van een spraakmakende presentatie tijdens de Floriade in 2022. Onderdeel daarvan moet een
mooie website zijn. Wie kan en wil een site bouwen en wie wil zich inzetten voor het beheer? De
Floriade vindt plaats van eind april tot eind oktober. Geïnteresseerd? Meld je bij Hajo Witzel voor
nadere informatie.
Lees meer

Elfde editie LOI op zijn vroegst in 2021

De Landelijke Open Imkerij Dag, die gepland stond voor 11 en 12 juli, gaat niet door. Dat zal
niemand verbazen. Het is ondoenlijk om op vaak klein bemeten ruimten in en om bijenstanden
bezoekers te ontvangen en dan ook de voorgeschreven afstand in acht te nemen. Dit jaar helaas
geen 11e editie, maar hopelijk in 2021 wel.
Lees meer
*ADVERTENTIE*

Honing slingeren
Elektrische honingslingers voor een zeer scherpe prijs? Imkershop heeft onlangs een mooi
elektrisch instapmodel aan haar assortiment toegevoegd met een diameter van 500 mm.
Met deze basisslinger kan je 4 broedkamerramen of 8 honingkamerramen per keer elektrisch
slingeren. Speciaal voor de imker die niet te veel geld uit wilt geven maar toch graag elektrisch
slingert.

Warme belangstelling voor solitaire bijen

Mede als gevolg van het fraaie weer en doordat veel mensen thuis zijn en blijven viel de
aanwezigheid van solitaire bijen enorm op. De NBV kreeg veel vragen te verwerken. Hoewel
bijen door velen worden gekoesterd is het toch wat anders als ze in de weer zijn in kiertjes en
gaatjes in muren en met het graven van gangen tussen de terrasbestrating. Zo maakte men zich
zorgen over het behoud van isolatiemateriaal, gevaar voor steken, verzakken van het terras en
over de invasie van insecten. De NBV-medewerkers hadden hun handen vol aan deze
voorlichtingstaak.
Lees meer

Hoornaar gespot!
Met welke heb je te maken?

Het is nog wat vroeg in het jaar maar ongetwijfeld zullen binnenkort de hoornaars zich weer laten
zien bij de bijenkasten. De Europese hoornaar is een inheemse soort in ons land die ook wel
eens een honingbij oppeuzelt. Dat doen spinnen ook. De inmiddels beruchte Aziatische hoornaar
lust ook honingbijen, meer dan de Europese soortgenoot. Al jaren is de vrees dat deze invasieve
soort zich massaal over het land zal verspreiden. Tot nu toe valt dat enorm mee. Zie je een
hoornaar en wil je weten met welke te maken hebt, raadpleeg dan het informatieblad.
Lees meer

Plant een drachtboom of -heester

Hoe meer drachtplanten hoe beter voor al onze bestuivers. Denk daarbij niet alleen aan
kruidachtige gewassen, maar ook aan houtige. De bloei van de bekende drachtbomen valse
acacia (Robinia) en linde (Tilia) is aanstaande. Maar er is meer verkrijgbaar. In het vakblad Stad
en Groen doet dendroloog Ronald Houtman mooie aanbevelingen die ook voor de niet al te grote
tuin zeer geschikt zijn. Over een half jaar breekt weer een nieuw plantseizoen aan. Daar kun je
nu al plannen voor maken.
Lees meer

Honingbij scoort hoogst in bijentelling

Het is nu eenmaal zo dat de honingbij in het voorjaar veel ruimer vertegenwoordigd is dan allerlei
andere bijensoorten en hommels. Dus het verbaast niemand dat tijdens de Nationale bijentelling
op 18 en 19 april de honingbij het hoogst scoorde. Dat de solitair levende rosse metselbij stevig
op plaats twee eindigde en niet bijvoorbeeld de veel bekendere aardhommel, wellicht wel.
Lees meer

IMKERKALENDER
Alle evenementen en bijenmarkten voor de komende tijd zijn afgelast.

