De sluitingsdatum voor deelname aan NBV Biodiversiteitsprijs komt in zicht.
Wil je met jouw afdeling kans maken op een flink geldbedrag voor een prachtig
plan voor biodiversiteitsbetering in jouw omgeving? Tot het eind van het jaar
kunnen plannen nog worden ingediend. Er is in totaal € 50.000 beschikbaar
gesteld, te verdelen over meerdere projecten. Doe je mee?
Lees verder

Boeiende en geslaagde
eerste online webinar
Aan de jarenlange traditie van de
regionale studiedagen in november
kwam dit jaar plotseling een eind. De
Corona-regels verhinderde fysieke
bijeenkomsten. Afgelopen dinsdag 10
november vond daarom het eerste
grote NBV webinar plaats met het
thema `Effecten van de
klimaatverandering op onze

bestuivers`. Drie sprekers zorgden
voor een boeiende bijeenkomst
waarvoor zich meer dan 700 leden
hadden ingeschreven. De regie vond
plaats met hulp van enkele leden en
het NBV bureau in Ede. Het webinar is
opgenomen en online beschikbaar.
Bekijk het webinar

Maak Grijs Groener
Er valt in de eigen woonomgeving, in
wijk, dorp of plaats veel winst te
behalen in het verbeteren van de
leefomgeving voor meer biodiversiteit.
Als imker en liefhebber van bijen is
onze specialiteit bestuivende insecten.
Wat zou je zelf kunnen doen, of
samen met je buren, mensen uit de
wijk. Zoek medestanders. Misschien
komt jouw idee wel in aanmerking voor
een bijdrage uit de pot van de NBVBiodiversiteitsprijs.
Lees verder

Bloembollen voor bestuivers
De nodige voorjaarsbollen zoals de
winteraconiet en het sneeuwklokje zijn
uitstekende stuifmeelleveranciers.
Ruim voor het eind van de winter
staan ze in bloei. Daarna volgt een
scala aan allerlei andere soorten
bolgewasjes tot ver in de zomer toe. In
eigen tuin kun je nog tot medio
december planten. We geven een kort
overzicht van geschikte soorten
TIP Ga in gesprek met de gemeente
om plantsoen grootschalig van bollen
te voorzien. Schakel daarvoor
bollenleverancier JUB in waarmee de
NBV al enige jaren een
samenwerkingsverband heeft.
Lees verder

- Advertentie -

Het ielgat: Segeberger
bijenkasten in Simplexmaat
Imkervakhandel Het ielgat is
gespecialiseerd in Segeberger
bijenkasten in Simplexmaat. De kasten
worden met onze eigen matrijzen
gemaakt en hebben daardoor een
betere maatvoering. Webshop Het
ielgat

- Advertentie -

Roofmijt inzetten tegen
varroamijt
De roofmijt Stratiolaelaps
scimitus heeft het gemunt op varroa’s.
Een bijenvolk voorzien van een paar
duidend van deze 1 millimeter kleine
spinachtige diertjes houdt het aantal
varroamijten onder de duim. Voor een
seizoen lang plezier hebben van de
roofmijt is het creëren van een goede
leefomgeving voor dit mijtje essentieel.
Lees verder

Alternatieve oplossingen
voor studiedagen in januari
Zowel de studiedag
voor bestuivingsimkers als
de koninginnenteeltdag in januari 2021
gaan niet door in de gebruikelijke
opzet. De organiserende commissies
onderzoeken de mogelijkheid voor het
houden van online bijeenkomsten.
Hopelijk meer daarover in de volgende
Imkernieuws editie.

Theory of Change voor de Bijenstrategie
Er staat ons nog veel te doen! Dat is zowel de conclusie als de opdracht van de
evaluatie van de Nationale Bijenstrategie. Doel van de strategie is zorgen voor
meer bijen en meer andere bestuivers. Tientallen maatschappelijke partijen en de
minister van LNV, Carola Schouten, zetten in 2018 hun handtekening onder de
strategie, ook de NBV. Het opleiden en de inzet van de groep Ambassadeurs
Biodiversiteit Bijen is gerelateerd aan de Nationale Bijenstrategie. Dat geldt ook
voor het initiatief 'Alle gemeenten bijvriendelijk'.
Eerder dit jaar werd de tussenbalans van de Bijenstrategie opgemaakt en
samengevat in Theory of Change: er gebeurt veel, maar het is helaas nog lang niet
genoeg. Wil je weten welke stappen er nog nodig zijn om de doelen te halen en
wat je zelf als individuele imker kunt bijdragen?
Lees het verslag Theory of Change

- Advertentie -

Duurzame bijenkast?
Imkershop biedt sinds kort een
nieuwe uitvoering spaarkast broeden honingkamers aan. De kopse
kanten op de hoeken zijn weggewerkt,
zo kan er geen vocht in trekken en
gaan de kastdelen nog langer mee!

- Advertentie -

VERENIGEN IN NOVEMBER

POLL

Winter-APK voor
kansrijkere volken

Hoe verliep het afgelopen
bijenseizoen?

Begaan met je bijenvolken sta je

Nu de zomer achter ons ligt en de

vaak voor een dilemma: welke je

volken ingewinterd zijn, kunnen we

moet behouden en voor welke is

de stand van zaken opmaken over

het maar beter die te verenigen. De het afgelopen seizoen. Graag
wintervolken zijn afgelopen paar

ontvangen we voor 1 december je

maanden gevormd. De kans dat

mening en ervaring over

een te klein volk de winter niet

koninginnenteelt en

overleeft is groot. Hoe beoordeel je varroabehandeling. In het volgende
dat? Je kunt nu nog verenigen.

Imkernieuws de uitslag.

Lees meer in Bijenwerk

Klik hier voor de enquête

- Advertentie -

Luxe kerstpakket bij
Bijenkasten.nl
Het is alweer bijna december, tijd voor
een leuk kerstpakket!
Voor meer informatie en/of bestellen
neem een kijkje op Bijenkasten.nl
Wij wensen iedereen alvast hele fijne
feestdagen & gelukkig en gezond
2021. Tot in het voorjaar!

- Advertentie -

- Advertentie -

Kunstraat van uw eigen
bijenwas!
Sinds 2015 verwerken wij bijenwas tot
kunstraat. Het bijzondere bij Ecopoll is
dat u kunstraat kunt laten maken van
uw EIGEN bijenwas.
Geen risico op vervuilde kunstraat, alle
maten, voor meer informatie neem
contact op: www.ecopoll.nl

- Advertentie -

Biodiversiteit in Zeeland
Een mooie beeldende uiteenzetting

Lege schappen

over de plek van bestuivers in de
biodiversiteit. Eric Mahieu, lid van

Welke invloed hebben bestuivers

de NBV Commissie Biodiversiteit,

op het gevarieerde aanbod in de

maakte het filmpje voor de Green

supermarkten? Dat laat het filmpje

Deal Zeeland-bijeenkomst op 10

zien, gemaakt voor het jaarlijkse

oktober.

honingontbijt op 20 november voor
Sloveense kinderen: lege schappen

Kijk verder

en verbaasde klanten.
Kijk verder

Steun 'Bijen voor boeren' in
Sri Lanka
Naast de klimaatverandering zijn ook
kuddes olifanten een groot probleem
voor de boeren in Sri Lanka. In hun
zoektocht naar eten, belanden de
olifanten op de akkers en verwoesten
ze soms de complete oogst. De
Stichting Sampath is met Nederlandse
ondersteuning een project gestart om
de boeren extra inkomen te laten
verdienen met behulp van bijen EN om

door middel van diezelfde bijen de
olifanten van de akkers te verjagen.
Draag je ook bij aan deze actie?

0317 - 422 422 (10.00 - 14.00 uur)
secretariaat@bijenhouders.nl | www.bijenhouders.nl

