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Op 18 januari vindt in Wageningen de studiedag voor bestuivingsimkers plaats.
Ger Wennekes (Rijk Zwaan), Maarten van Herwerden (beroepsimker en
gewasbeschermingsadviseur) en Frens Pries (Bijenlector) staan borg voor een boeiend
en gevarieerd programma.
Twee weken later op 25 januari in Geldermalsen volgt de koninginnenteeltdag. Het is
jaarlijks een drukbezochte dag waarin voor zowel de beginnende als de gevorderde
koninginnenteler interessante onderwerpen voor het voetlicht komen.
Meld je aan voor een of twee van deze NBV themastudiedagen.
Lees meer

Oxalen

Nog één keer de bijenkast openen voor het einde van het jaar. Dat is volgens het driegangen
menu nodig om het bijenvolk in de korte broedloze periode rond de kortste dag van het jaar te
ontdoen van nog zoveel mogelijk irritante varraomijten. Hoe schoner het nieuwe seizoen in, hoe
beter. De oxaalzuurmethode is daar bij uitstek geschikt voor. Toepassen op een koude ochtend
als de bijen op de wintertros zitten. Deze korte verstoring schaadt ze niet.
Het BijenBlog laat zien hoe het moet.
Bekijk meer

Vacature NBV frontoffice

Op het NBV-bureau in Ede is geen dag hetzelfde, maar wel staat iedere dag in het teken van de
Nederlandse bijenhouderij. Vanwege verschuivingen in de personele bezetting ontstaat er
vacatureruimte op het NBV-bureau. In eerste instantie voor 10 tot 12 uur per week, te verdelen
over 2 of 3 dagen. De verwachting is dat het dienstverband in de loop van 2020 kan groeien naar
18-20 uur per week. Solliciteren?
Lees meer

Meet & Greet voor nieuwe NBV leden

Wat doet de NBV nu precies en wat is mijn voordeel van het lidmaatschap? Veel nieuwe leden
zijn daar benieuwd naar. Daarom organiseert de NBV begin 2020 enkele Meet & Greet
bijeenkomsten. Leden die korter dan drie jaar lid zijn, leden die nog geen aansluiting hebben bij
een afdeling en alle cursisten van afgelopen jaar worden persoonlijk uitgenodigd. Naast een
aantal lezingen, is er een kennismarkt en kan met bestuur en medewerkers worden gesproken.

BIJENWERK
Hoeveel volken heb je ingewinterd?

Jaarlijks vinden er via Imkernieuws korte onderzoekjes plaats over hoe imkers hun bijen houden.
In dit jaargetijde zijn we benieuwd naar het aantal ingewinterde volken, welke bijenrassen de
voorkeur hebben en hoe de varroamijt is bestreden. Doe je mee?
Lees meer

Werk van bijen én imkers valt nagenoeg stil

Op de laatste dag van november werd er nog druk gevlogen op de bloeiende klimop. Maar hoe
dan ook valt het bestuivingswerk van onze bijen voor een tijdje stil. Dat geldt ook voor het
imkerwerk. Wat staat imkers te doen?
Lees meer

Ledenkorting bij De Batterijen

De Batterijen (Ochten) deelt met de NBV de ambitie om het Nederlandse landschap voor
bestuivende insecten aantrekkelijker te maken. Het planten van meer (dracht)planten en bomen
is daarbij het uitgangspunt. Daarom biedt De Batterijen aan de leden van de NBV 10% korting op
al hun aankopen in het tuincentrum op vertoon van de coupon (mag ook op smartphone getoond
worden) die klaarstaat in MijnNBV.
Lees meer

Brabantbokaal voor Aat Rietveld

Groenambassadeur van de NBV Aat Rietveld, ontving op 25 november de Brabantbokaal van de
Brabantse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn
tomeloze inzet voor verbetering van de leefomgeving voor bestuivers in het algemeen.
Aat leidt deze maanden voor het tweede achtereenvolgende jaar een groep NBV-Ambassadeurs
Biodiversiteit op.
Bekijk de video

ADVERTENTIE

NIEUW
Losbladig boek Basiscursus Imkeren

Honingbij en Bijenvolk is het geheel nieuwe boek van de NBV voor de Basiscursus Imkeren: met
ingang van het aanstaande cursusseizoen het standaard lesmateriaal.
Honingbij en Bijenvolk is een losbladig systeem bestaande uit een opbergmap en een theorie- en
een praktijkdeel.
Lees meer
ADVERTENTIE

Cadeaumaand, tips

Op zoek naar een leuk cadeau voor de imker/bijenliefhebber? Dan zijn
deze cadeaupakketten iets voor jou! De pakketten bestaan uit lekkernijen, gebruiksvoorwerpen,
boeken en/of andere (bij)producten.

ECOPOL – Koop geen ‘Russische Roulette’

Onder imkers werd ECOPOL, het middel uit Rusland ter bestrijding van de varroamijt, meer en
meer bekend afgelopen jaren. Het wordt onder de noemer van ‘biologisch’ verkocht en is online
makkelijk en goedkoop verkrijgbaar.
NBV-bestuurder Wilfred Muis vertrouwde het niet en liet het onderzoeken. De uitkomst was
onthutsend. Uit het eerste onderzoek rolde Flumithrin eruit als chemisch bestrijdingsmiddel, bij
het onderzoek van een latere productieronde een paar maanden later bleek Praziquantal de
werkzame stof. Het zijn toegelaten stoffen in ons land maar niet voor gebruik in bijenvolken.
Lees meer

Teken mee voor pesticide vrije omgeving

Negentig organisaties hebben het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren gelanceerd.
Doel is het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te
ondersteunen naar een landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en natuur te redden.
Als er voor september 2020 één miljoen handtekeningen binnen zijn dan moeten de Europese
Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of en hoe ze de eisen van de campagne in
wetgeving kunnen omzetten.
Jouw handtekening is daarom ontzettend belangrijk.
Teken mee!
ADVERTENTIE

Nieuw - 100% varroabestrijding met de thermosolarbijenkast

De thermosolarbijenkast is momenteel de meest innovatieve bijenkast in de markt. De
thermosolarbijenkast bestrijdt niet alleen de varoamijt 100% maar verhoogt ook de
honingproductie (50-75%). Dit alles 100% ecologisch. Meer info op de site thermosolarbijenkasten.com

Adverteren in NBV-media loont

De verschillende uitingen van de NBV staan open voor advertenties. De vereniging groeit en het
bereik van de BIJzondere doelgroep bijen- en natuurliefhebbers groeit automatisch mee. Een
advertentie is het proberen waard in een of meer NBV-media, in het seizoen dat bij jouw product
of activiteit past.
Lees meer

MijnNBV vervangt ledenpas

Je NBV-ledenpas is geldig tot eind 2019. Er volgt geen nieuwe. Deze relatief dure oplossing als
bewijs van lidmaatschap wordt vervangen door ‘Mijn NBV’. De speciale plek op de NBV-website
waar van alles voor leden beschikbaar is. Je vindt daar ook kortingscodes en kortingsvouchers.
Lees meer

Happy bee happy me online

Bijenspel Happy bee happy me is het geesteskind van de Bee foundation (Sonne Copijn),
winnaar van de hackaton Big data 4 bees (2018). De game zorgt ervoor dat jongeren zich
betrokken voelen bij het creëren van een gunstige leefomgeving voor de bij. Het draait in het spel
om ‘De juiste plant op de juiste plek’. Happy bee happy me is beschikbaar op bee-foundation.nl of
in de app-stores.
Lees meer

Film Honeyland in première

De makers filmden drie jaar in het schitterende gebergte van Noord-Madeconië het leven en
werken van Hatidze. Zij ‘oogst’ daar honing van bijenvolken die op natuurlijke locaties zijn
gehuisvest en die ze met veel zorg behandelt. De documentaire ontving lovende kritieken,
internationale awards en werd bekroond met drie prijzen. Honeyland is vanaf 9 januari in de
filmtheaters te zien.
Lees meer
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