En toen kwam het einde van 2021 in zicht... Wat een bewogen jaar. We hebben
ons allemaal moeten manoeuvreren tussen alle mogelijkheden en
onmogelijkheden. Laten we eerst bijkomen en het jaar zoals het was afsluiten. Om
daarna alle aandacht te richten op een positief nieuw jaar waarin we als imkers
onder elkaar weer kunnen samenkomen om kennis te delen, te verbinden en te
ontmoeten!

Terugblik webinar marathon
De gehele maand november stond in
het teken van de webinar marathon.
Elke week werd er, speciaal voor onze
leden, een webinar georganiseerd. De
opkomst was enorm; elke avond zaten
er gemiddeld zo'n 500 leden aan hun
beeldscherm gekluisterd! De
Commissie Studiedagen kijkt terug op
een geslaagde marathon. De
presentaties zijn terug te vinden op
onze website -> Mijn NBV. Vanaf

volgende week zijn hier ook de
opgenomen webinars terug te kijken!
De commissie Studiedagen bedankt
alle deelnemers. Ook spreekt ze grote
waardering uit voor de mensen van
het NBV-bureau die er achter de
schermen voor hebben gezorgd dat de
techniek en de planning goed is
verlopen.
Lees verder

Update Imkersoverleg
Sinds de zomer van 2021 bundelen de
NBV, ImkersNederland, de BVNI en
de BD-imkerwerkgroep hun krachten
in het Imkersoverleg ten gunste van de
belangenbehartiging van de
Nederlandse imkerij richting de
overheid. Door met één stem namens
alle imkerverenigingen te
onderhandelen, wordt de positie van
de Nederlandse imkerij versterkt. Er is
in imiddels een update van de stand
van zaken.
Lees verder

Imkerwerk november - december
Deze bijenblogs gaan voornamelijk over bijenhouden tijdens de eerste
wintermaanden:
Van Apidea naar MiniPlus

Het druppelen van oxaalzuur
De Arrestraammethode

Leertraject Bed en Breakfast
voor bijen op basisscholen
Bijenhoudersgroep De Baronie in
Brabant is één van de winnaars van
de NBV biodiversiteitsprijs met het
project Bed & Breakfast
Bijenlandschap West-Brabant. Het
project is een innovatieve combinatie
van een schoolproject en
buurtcampagne. Er hebben inmiddels
al 13 scholen meegedaan. Afgelopen
11 november was de jaarbijeenkomst
van het Bijenlandschap West-Brabant
waarin alle resultaten tot nu toe
werden gepresenteerd.
Lees verder

Nieuwe versie BEEP app
BEEP lanceert een nieuwe versie van
de gratis digitale kastkaart-app. In de
nieuwe versie zijn functionaliteiten
verbeterd en toegevoegd én de lay-out
is totaal vernieuwd. Je kan nu kasten
uitbreiden met voerbak en
koninginnenrooster, een inspectie voor
meerdere kasten tegelijk invoeren en
nog veel meer!
Lees verder

Gefaseerd knotten voor
hommels en vroege bijen
De katjes van knotwilgen vormen een
essentiële voedingsbron voor
hommelkoninginnen en andere
insecten die in het vroege voorjaar op
zoek zijn naar nectar en stuifmeel.
Door wilgenlanen niet in hun geheel te
knotten, kunnen we voorkomen dat
deze dieren zonder voedsel komen te
zitten. Geknotte wilgen komen
namelijk in het volgende voorjaar niet
tot bloei...
Lees verder

Een blauwgroen netwerk
voor versterking van de
biodiversiteit
Regionale overheden willen de
handen ineen slaan om het verlies aan
biodiversiteit om te zetten in
biodiversiteitsherstel. Waterschappen
kunnen met de versterking van het
Blauwgroene Netwerk een essentiële
bijdrage leveren aan de realisatie van
een effectief natuurbeleid.
Lees verder

Campagne "Maak grijs groener" 2022 legt focus op sámen
Met de campagne "Maak grijs groener" is Deltaplan Biodiversiteitsherstel goed op
weg. Maar er liggen nog veel kansen als het gaat om bewustwording en activatie.
Juist omdat uit de onderzoeken blijkt dat wanneer mensen weten wat biodiversiteit
is, ze iets willen doen om die te beschermen. Ook in het nieuwe jaar blijft de
campagne haar boodschap uitdragen, maar richt ze zich meer op het sámen voor
biodiversiteit. NBV is supporter van Deltaplan.
Lees verder

Leraren Imkeren hebben
eigen online community
Sinds kort hebben de bij de NBV
geregistreerde Leraren Imkeren ook
toegang tot hun eigen online platform
in de NBV Community. De commissie
Imkeronderwijs heeft inmiddels
berichten gedeeld via dit platform, o.a.
over de presentaties op de Lerarendag
van oktober jl. en over de regeling
Imkeronderwijs. Behalve het
informeren van leraren is dit platform

vooral ook bedoeld voor het
uitwisselen van informatie en
ervaringen van bijenteeltleraren
onderling. Heb jij als Leraar Imkeren al
ingelogd via Mijn NBV? Kijk dan zeker
eens in de Community, volg het kanaal
en ga met elkaar in gesprek!

NBV-bureau gesloten
Vanwege de feestdagen ofwel de
kerstvakantie is het bureau vrijdag 24
december tot en met vrijdag 7 januari
gesloten.
Op maandag 10 januari staan onze
medewerkers weer voor je klaar!
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