De stroom aanmeldingen voor het webinar van de commissie Koninginnenteelt op
26 januari was enorm. Uiteindelijk bleek een kleine 10% van de NBV leden het live
te hebben gevolgd. Kon je het webinar niet bijwonen? Geen probleem, het is online
terug te zien. Zowel het webinar als een overzicht van alle vragen tijdens de lezing
van Marie José Duchateau die niet direct konden worden beantwoord zijn
beschikbaar.
Lees verder

Europees
hommelsymposium
Gratis, online en verdeeld over twee
zaterdagochtenden. Dat is het
logistieke deel van het
hommelsymposium, dat op 20 en 27
februari plaatsvindt. Een Europees
gezelschap aan sprekers, ook uit ons
land, houdt presentaties over de
actuele situatie wat betreft het
voortbestaan van de hommelpopulatie

in Europa. Voertaal is Engels. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk.
Lees verder en aanmelden

Dave Goulson over insecten
in je eigen tuin
De bekende schrijver van boeken over
belang en behoud van insecten, Dave
Goulson, houdt een online lezing op
uitnodiging van VELT. Het onderwerp,
hoe kan het anders: insecten en alles
wat ermee te maken heeft.
De lezing is in het Engels en wordt op
zaterdag 20 maart online gehouden.
Vanaf 14:00 is de online omgeving
(Zoom) toegankelijk. De lezing zelf
start om 14:30. Wel van tevoren
inschrijven.
Lees verder en inschrijven

- Advertentie -

BeeFun spaarkast van
polystyreen, o.a. in blauw
De ideale lichtgewicht bijenkast met
een mooie afwerking. De dichte
persing en het slimme design
van deze bijenkast zorgt voor een
stevigere en nog lichtere bijenkast dan
bijvoorbeeld de Segeberger.

- Advertentie -

Biodiversiteit op de kaart
Op tal van plekken in Nederland wordt
gewerkt aan verbetering van de
biodiversiteit. Deltaplan
Biodiversiteitsherstel, bekend van de
actie ‘Maak grijs groener’, brengt
mooie projecten letterlijk in kaart om
elkaar te inspireren en van elkaar te
leren. Op de kaart kun je zien welke
projecten bij jou in de buurt worden
uitgevoerd.
Lees verder

Bestuivingsvergoeding naar
tachtig euro
De adviesprijs voor de vergoeding
voor het plaatsen van volken in open
teelten is met € 2,50 verhoogd naar
€80,-. Dit geldt voor een periode van
drie weken.
Lees verder

Imkerwerk
Hoewel de volken nu nog stevig op de
wintertros zitten, kan dat zomaar
omslaan naar de eerste vliegdagen
van het nieuwe seizoen. Actuele
onderwerpen uit het BijenBlog.
•

Grote sterke volken met goede
voervoorraad hebben geen last
van kou. Bekijk zodra het even
kan hoe het met de kleinere
gaat. Controleer
op voervoorraad!

•

Als de vorst het land uit is, kun
je de bodems schoonmaken.

VOORDELIGE BUNDEL

NBV folderserie over bijen
en bijenhouden
Deze vijfdelige folderserie is altijd

NIEUW

Cursussyllabus Voortgezet
Imkeren

handig om in huis te hebben en bij
gelegenheid te kunnen uitdelen.

De commissie Bijenteeltonderwijs

Van elke titel veertig stuks voor een

heeft lesmateriaal ontwikkeld voor

aantrekkelijke bundelprijs!

de nieuw opgezette cursus
Voortgezet Imkeren; het vervolg

Lees meer en bestel

van de basiscursus.
Lees meer en bestel

Zwarte bij in het zonnetje
De Zandvoortse werkgroep de Zwarte
Bij zet zich in voor het creëren van een
populatie van deze bijensoort. Een
centrale bijenstal moet bijdragen aan
het slagen van het plan. Voor
financiering wordt beroep gedaan op
het Eneco Luchterduinenfonds. Hoe
meer stemmen het project krijgt, hoe
groter de kans op een bijdrage.
Stem je ook?

Aanleiding bijensterfte in
Drenthe nog niet duidelijk
Eind december 2020 kwam massale
sterfte van bijenvolken van twee
Drentse imkers in het nieuws. Vanuit
de NBV is actie ondernomen om na te
gaan of er meer imkers waren
getroffen.
Bijengezondheidscoördinatoren
hebben ter plekke onderzoek gedaan
in kasten. Mogelijk is de varroamijt de
veroorzaker. Het is wachten op de
uitslag van opgestuurde monsters
dode bijen, honing en voer naar
Bijen@WUR.
Lees verder

Wanneer kunnen we weer
bijeenkomen?
Dat is de vraag die we allemaal
stellen. De hoop was dat de lockdown
begin deze maand versoepeld zou
kunnen worden. Maar helaas, het
geduld wordt nog even op de proef
gesteld. Cursusorganisatoren
behelpen zich online met theorie, maar
weten nog niet wanneer en op welke
manier praktijklessen om en in de
bijenvolken kunnen plaatsvinden. Het
is ook nog te vroeg om groen licht te
geven voor de Landelijke Open
Imkerijdag in juli in de gebruikelijke

vorm, of in een voorstel voor een
vervangend evenement.
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