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Bloembollenactie voor NBV-leden
Voorjaarsbloembollen zijn een van de eerste leveranciers van vers stuifmeel in het
nieuwe jaar. Onze bijen snakken ernaar na de lange winterzit.
De herfst is dé tijd om die bollen te planten. Help de bijen aan een fleurig voorjaar! Maak
gebruik van de NBV-bollenactie en bestel met aantrekkelijke korting. De actie is tot stand
gekomen in samenwerking met het Bijenhuis en bloembollenteler JUB Holland. Zowel
biologisch als regulier geteelde bollen zijn met aantrekkelijke korting verkrijgbaar.
Meer informatie

Studiedagen in teken van de imkerpraktijk

De behoefte aan informatie over de dagelijkse imkerpraktijk is groot. Daarom zijn de regionale
NBV-studiedagen komende november vier zaterdagen geheel gewijd aan het omgaan met bijen.
Beginnende imkers gaan in gesprek met oude rotten. Tal van onderwerpen zullen de revue
passeren. Praktijkgerichte workshops in de middag completeren het boeiende en gevarieerde
2019-programma.
Lees meer

Is Specialist Bestuiving wat voor jou?

Voor het inzetten van bijenvolken voor bestuiving bij diverse teelten in land- en tuinbouw is de
juiste kennis en ervaring nodig. Als imker wil je de teler goede service kunnen bieden. Interesse
in de bedrijfsmatige bestuivingsimkerij?
Op 5 oktober start in Horst (L) de cursus die opleidt voor Specialist Bestuiving.
Lees meer

Een paar jaar imker? Volg de cursus Voortgezet imkeren

De jaarlijkse instroom van nieuwe imkers is groot. Gebleken is dat na de basiscursus en één of
twee jaar bezig te zijn er behoefte is aan een opfriscursus met wat extra verdieping. Die
mogelijkheid is sinds kort met deze nieuwe cursus. Op een aantal plaatsen kun je terecht.
Lees meer

2e cursus Ambassadeur Biodiversiteit!

Op 12 oktober start de achtdaagse cursus Regionaal Ambassadeur Biodiversiteit. Het is het
tweede achtereenvolgende jaar dat de NBV een groep opleidt. Ambassadeurs gaan in hun regio
aan de slag om bij te dragen aan de verbetering van de bijenweide. Er zijn nog een paar plaatsen
in de cursus beschikbaar.
Lees meer

Het bijenwerk loopt geleidelijk af

Het najaar zit in de lucht. De meesten hebben de volken wel ingewinterd. Nog even een controle
gedaan of de moer okay is en de benodigde kilo’s wintervoer aanwezig zijn? Voor
varroabehandeling is het nu aan de late kant, zeker met mierenzuurverdampers. Blijf monitoren
op mijtenval. Houd je volken in beeld door de kast af te dekken met helder plastic folie of
perspex.
Lees meer

Lage Varroabesmetting, lage wintersterfte

Honeybee Surveillance Program in the Netherlands
De hoge wintersterfte van bijenvolken was in 2014 aanleiding een grondig vierjarig onderzoek
starten naar de oorzaak. Naturalis, de WUR en Bijen@wur gingen gezamenlijk aan de slag, met
hulp van enkele honderden imkers. Recent zijn de resultaten van dit Honeybee Surveillance
Program bekend gemaakt. Het komt niet als een verrassing: uit het onderzoek blijkt dat
bijenvolken beter overleven als de Varroamijtinfectie laag is.
Lees meer

Vattenfall-bijenstal Diemen geopend

Honingbijenvolken hebben hun intrek genomen in de prachtige bijenstal op het terrein van de
energiecentrale van Vattenfall bij Diemen. Op zaterdag 17 augustus werd de locatie ten doop
gehouden door NBV-voorzitter Bert Berghoef (foto links) en Peter Tijnagel namens Vattenfall.
Berghoef benadrukte bij de openingshandeling dat verbetering van de biodiviersiteit in ons land
een zaak van ons allemaal is.
Lees meer

Vacatures voor NBV vrijwilligersfuncties

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging is volop in ontwikkeling! Binnen het bestuur van de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden. Daarnaast zijn
de commissies voor studiedagen en voor jeugd op zoek naar mensen die de handen uit de
mouwen willen steken. Heb je interesse?
Lees meer

Heidehoning in overvloed

Misschien wel als gevolg van het herstel na de droogte van vorig jaar had de hei die nog leefde
overvloedig veel jonge scheuten gemaakt. Kou en regen eind juli leken roet in het eten te gooien
van de dracht. Tot op precies het goede moment de tweede hittegolf zich aandiende. Degenen
die een plek hadden en met de volken waren afgereisd werden rijk beloond met volle
honingbakken.

Het zal je maar gebeuren …

Voor de tweede keer dit jaar werd Imkersvereniging Place To Bee in Eindhoven getroffen door
vernielingen. Eind augustus werden elf volken in de bijenstal op landgoed De Grote Beek
omgegooid. Er zijn videobeelden van de dader; er is aangifte gedaan bij de politie.
In juni ging ook op De Grote Beek een bijenstalletje van de vereniging inclusief een aantal
bijenkasten in vlammen op.
Lees meer

Bee a Champion helpt Oegandese imkers

Goededoelenorganisatie Woord en Daad timmert in Oeganda aan de weg met het opleiden van
boerenbevolking tot imker. Het levert niet alleen de nieuwe imkers een beter bestaan op, ook
anderen profiteren van de imkerij.
Lees meer

60.000 bijen aan het plafond

Met regelmaat verschijnen in Imkernieuws berichtjes over bijzondere plekken waar bijenvolken
zich met succes hebben gevestigd. Deze maakt opnieuw duidelijk dat honingbijen zich plooien
naar de mogelijkheden. Of het horizontaal moet of verticaal, het is ze om het even, waar ook ter
wereld, bijvoorbeeld in Brisbane, Australië.
Bekijk meer
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