augustus 2019 # 8

Studiedagen in teken van de imkerpraktijk
Onze vereniging kent veel imkers die nog maar sinds kort of pas enkele jaren bijen
houden. De behoefte aan informatie over de dagelijkse imkerpraktijk is groot. Daarom
zijn de komende november vier zaterdagen geheel gewijd aan het omgaan met bijen.
Zes imkers (foto boven) zorgen voor een boeiend ochtendprogramma waarin tal van
onderwerpen de revue zullen passeren. Beginnende imkers en oude rotten aan het
woord in Breda, Horst en Boskoop. In Beilen houdt Pia Aumeier een
onewomanshow. Praktijkgerichte workshops in de middag completeren het boeiende en
gevarieerde 2019-programma. Meld je aan voor een of meer dagen.
Lees meer

Giftige honingdauw treft ook bijen

Er is ontdekt dat bijen blootstaan aan neonicotinoïden via een bron die veel meer voorkomt dan
via de nectar van bloemen: namelijk via honingdauw. Insecten als bladluizen en wolluizen zuigen
de plantensappen uit met neonicotinoïden bespoten of bewerkte planten. Deze insecten scheiden
de zoete honingdauw uit. Dat is weer een belangrijke voedselbron voor onder andere bijen.
Honingdauw is de basis voor woud- of boshoning.
Nectar is er alleen tijdens de bloei; honingdauw daarentegen is gedurende een groot deel van het
seizoen beschikbaar. De vraag is wat het effect op bijen is op deze wijze van blootstelling aan
neonicotinoïden.
Lees meer

Stormloop op de reuzenbalsemien

Bijenvolken werden eind juli massaal naar de Biesbosch verhuisd. De drachtrijke
reuzenbalsemien werkt als een magneet op imkers uit niet alleen de regio maar ook elders uit het
land en uit Duitsland en België. Misschien dat het gebied de stormloop op de nectar nog wel
aankan, maar honderden bijenvolken dicht bij elkaar is geen reclame voor de imkerij. De NBV
vindt het een zorgelijke ontwikkeling. Imkerverenigingen in de omgeving zijn niet blij vanwege
mogelijke overdracht van ziekten zoals Amerikaans vuilbroed.
Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer vreest voor de solitaire bijensoorten. Boswachter Thomas
van der Es legt in het BNR-radiobericht uit wat er aan de hand is.
Lees meer

Vacature Bestuurslid NBV

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is volop in ontwikkeling! Het ambitieniveau van de
vereniging is hoog en maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken vragen
volop de aandacht. Binnen het bestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ruimte
voor enkele nieuwe bestuursleden. Heb je interesse?
Lees meer

Bijenwerk

Het is pas augustus maar het najaarswerk is al gestart. Met de varroabehandeling kun je niet
langer wachten als je over een maand of twee sterke gezonde wintervolken wilt hebben.
Inwinteren op een goede hoeveelheid wintervoer is de volgende stap.
Lees meer

Kijkje in een TBH

Bart de Coo, redacteur Bijenhouden, verzorgt dit jaar een mooie serie in het blad over hoe je
bijen houdt in een TopBarHive, ofwel de lattenkast. BijenBlogger Ben Som de Cerff gunt ons een
kijkje in een bevolkte kast via een video-impressie.
Bekijk meer

De heide bloeit weer, maar …

Heidevelden die een jaar geleden totaal verdord leken, staan nu voor een behoorlijk deel weer in
bloei. Bleven de imkers vorig jaar weg, nu staan er - zij het spaarzaam – weer bijenvolken.
Terreinbeheerders bepalen jaarlijks op basis van de vitaliteit van de hei voor hoeveel volken er
plaats is. In nummer 3 van Bijenhouden werd het beleid van Staatsbosbeheer aan de orde
gesteld en werd er bij imkers op aangedrongen om tijdig met de beheerders het gesprek aan te
gaan. Last minute boekingen zijn er niet.
Lees meer

Conferentie over natuurlijk bijenhouden

Honingbijen zijn van oudsher bosbewoners. De Zeidlerei (bosbijenteelt) staat centraal tijdens de
vierdaagse bijeenkomst in Berlijn, waarvan twee dagen workshop over hoe bijen in
boomstammen zijn te huisvesten.
Doel van de conferentie is meer te weten te komen over hoe bijen in de natuur leven. De
organisatie is in handen van de Natural Beekeepers Trust.
Lees meer

Nieuwe apparatuur honingkeuring

Sint Ambrosius Oirschot/De Beerzen organiseert op 12 september de jaarlijkse honingkeuring en
de keuring van bijenproducten.
De honingkeuring professionaliseert doorlopend. Geavanceerde onderzoeksapparatuur waar
voorheen een heel laboratorium voor nodig was, is in toenemende mate makkelijk hanteerbaar.
Tijdens de keuringsavond zal van nieuwe apparatuur gebruik gemaakt worden.
Lees meer

Keurmeester Bijenproducten

Heb je de cursus Specialist bijenproducten van het Bijkersgilde met goed gevolg afgerond, dan is
deze keurmeesteropleiding een mooi vervolg. Tijdens zes cursusdagen bekwaam je je in het
beoordelen van bijenproducten en het opzetten van keuringen. Ook de communicatie met
deelnemende imkers maakt deel uit van deze opleiding.
Lees meer

Cursus Apitherapie

Apitherapie is het inzetten van bijenproducten voor het bevorderen van je eigen of andermans
gezondheid en welbevinden. Bee Healthy Apitherapie start met een nieuwe basisopleiding. Je
leert hoe je de verschillende geneeskrachtige bijenproducten bij alledaagse lichamelijke en
psychische klachten en problemen kunt inzetten.
Bekijk meer

Presentatiepakket vernieuwd

Het pakket met allerlei NBV informatiemateriaal over bijen en bijenhouden en over de vereniging
is flink herzien. De inhoud is vooral bedoeld om uit te delen tijdens markten,
voorlichtingsbijeenkomsten of een plek te geven in een folderstandaard. Het pakket voorziet in
een flinke voorraad. Het is te bestellen in de NBV webwinkel.
Lees meer

Waterbestendige posters

Een poster over de taken en omvang van het bijenvolk én een poster over de werking van de
bestuiving maken deel uit het van het Spreekbeurtpakket. Ze zijn ook apart op A2-formaat op een
kreukvrije, waterbestendige ondergrond gedrukt. Ideaal voor een buitenpresentatie of versiering
van een school-/cursuslokaal of bijenstal.
Lees meer

PUM zoekt Spaans sprekende imkers

Heb je gedegen kennis van het imkeren en het oogsten van honing en bijenwas. Ben je
geïnteresseerd in mensen uit verschillende culturen? PUM is dringend op zoek naar meer
beekeeping experts voor advies en training, met nadruk op imkers die de Spaanse taal machtig
zijn.
De PUM-experts zijn vrijwilligers. Ze adviseren bijenhouders en ondernemers in
ontwikkelingslanden en/of opkomende markten. Is het wat voor jou?
Lees meer

Bijen in een cello

We kunnen heel ingewikkeld doen over wat de ideale huisvesting voor honingbijen is. In de
praktijk maakt het ze niet veel uit en passen ze zich gemakkelijk aan. Dat doen bijen in de natuur
ook, ze wonen in wat er voorhanden is, zoals holle bomen of rotsspleten. We vinden ze ook in
creaties van de mens: in spouwmuren en schoorstenen, in een gescheurde autoband, of zelfs in
een cello. In die laatste weliswaar bewust gehuisvest, maar ze gaan wel aan de slag met de
bouw van raten.
Bekijk meer
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