Een mooi, gezond en bloem- en bijenrijk 2021!
Twaalf maanden geleden stond het eerste Imkernieuws van het jaar boordevol
activiteiten. Dat is in deze editie als gevolg van de Coronabeperkingen heel wat
minder. Desondanks toch wat lichtpuntjes. Er is hoop dat we in de zomer de
Landelijke Open Imkerijdag weer kunnen houden. Daarnaast is het benutten van
de online mogelijkheden al bijna vanzelfsprekend. Zo staat het webinar
‘Koninginnenteeltdag’ voor eind deze maand op het programma.

Groep Ambassadeurs
Biodiversiteit verdubbeld
De afsluiting van de tweede cursis
voor ‘NBV Ambassadeur biodiversiteit
bijen’ vond afgelopen zaterdag 16
januari plaats. Veel later dan verwacht
maar met kunst en vliegwerk is het
gelukt de cursus online te voltooien.
De kersverse ambassadeurs kijken
met grote tevredenheid terug op de

cursus, vooral de inhoud en de
docenten werden als echte
hoogtepunten ervaren. Ondanks dat
de diplomering online plaatsvond, spat
het enthousiasme van de deze groep
af. Er zijn nu ongeveer 60
ambassadeurs in het land actief.
Lees verder
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Bokje voor bijenkasten zwart gecoat
Bijenkasten verplaatsen? Doe het nu!
Handig: bokje bestaande uit twee
zwart geverfde metalen
onderstellen (4 poten onafhankelijk
van elkaar verstelbaar), geschikt voor
zowel vlak als oneffen terrein. Door de
taps uitstaande poten kan het
bokje ietsje hellend naar voren
geplaatst worden voor de ideale
positie van een bijenkast. Geschikt
voor 3-6 bijenkasten per bokje.
Lees meer
- Advertentie -

Grote belangstelling voor
webinar Koninginnenteeltdag
Niet traditiegetrouw de laatste
zaterdag van januari een volle zaal
met liefhebbers van koninginnenteelt
maar op dinsdagavond 26 januari als
webinar. Het doet niets af aan het
programma: dr. Marie José Duchateau
neemt (beginnende) imkers mee in de
wereld van F1-volken.

Drie bijenrasverenigingen presenteren
zich en leggen uit hoe je het
teeltmateriaal kunt verkrijgen.
De belangstelling is overweldigend. De
grens van 1000 deelnemers werd al
snel bereikt. Het streven is de webinar
later online aan te bieden.

Bijna veertig inzendingen
voor Biodiversiteitsprijs
Het belang van
biodiversiteitsverbetering staat bij
velen hoog op de agenda. Als extra
stimulans om daadwerkelijk de
omgeving voor bijen te verbeterden
stelde de NBV een flinke geldprijs ter
beschikking. In totaal 38 grote en
kleine projecten vanuit alle hoeken van
het land werden ingediend! Eind
februari wordt bekend wie een bedrag
uit de totale prijzenpot van € 50.000,ontvangt.
Lees verder

Word een beter imker met
de cursus 'Voortgezet
Imkeren'
Op diverse plaatsen verspreid over het
land kun je terecht voor de
aanvullende (online) cursus
Voortgezet Imkeren. In de basiscursus
gaat het vooral om kennismaken met

het bijenvolk en de jaarcyclus. In
Voortgezet Imkeren krijg je meer
inzicht in het volk, de vermeerdering
ervan en zet je de eerste stappen in
de koninginnenteelt.
Lees verder

- Advertentie -

Een duurzame bijenkast van
bijenkasten.nl
Het bijenseizoen gaat van start! Begin
het jaar goed en koop een mooie kast
bij bijenkasten.nl!
Wij verkopen kasten met een
oersterke verbinding en duurzaam
hout, dat wil je niet missen!
Bestel online of kom het afhalen in
Utrecht!
Afhalen kan op:
maandag t/m vrijdag van 07:30-16:30
zaterdag van 08:00-12:30.
Lees verder
- Advertentie -

Imkerwerk
De komende weken is er in de volken
nog niets te doen. Voorbereidingen
treffen voor het nieuwe seizoen kan wel!
Een selectie uit het BijenBlog.
•

Raampjes maken, kunstraat
(laten) maken en opgeslagen
kastonderdelen opknappen.

•

Volken zitten nog wel een paar
weken binnen. Je kunt ze nu
goed verplaatsen, ook al is het
maar een paar meter.

•

Gaat de temperatuur richting de
10 graden dan vinden er
massaal reinigingsvluchten plaats.

NBV int contributie 2021
Deze maand ontvangen alle leden het verzoek tot betalen van de NBVcontributie, of worden de incasso’s geïnd indien daar een machtiging voor is
afgegeven. Het bedrag € 62,50 is gelijk aan vorig jaar. De NBV verzorgt
voor 2/3 van de afdelingen ook de inning van de afdelingscontributie. Als
dat het geval is dan staat er op uw nota een hoger bedrag genoteerd.

Draag bij aan het B-GOOD
onderzoek bijenteelt in de
EU
De Universiteit Gent doet in het EUproject B-GOOD onderzoek naar de
socio-economische aspecten van de

bijenteelt, met de focus op een
gezonde en duurzame bijenteelt.
Onderdeel is een enquête inzicht te
krijgen in de visie en meningen van
betrokkenen in de bijenteelt. Dus ook
van de imkers in Nederland. Doe je
mee? Invullen van de enquête duurt
ongeveer 15 minuten. Meer over het
onderzoeksproject is te vinden in
het informatieblad. Bij voorbaat dank!
Naar de enquête

Open Imkerijdag: 10 - 11 juli
We hebben nog een half jaar te gaan,
met de voorzichtige verwachting dat
we tegen die tijd weer bijeenkomsten
kunnen houden. Daarom vast de
bekendmaking van het weekend van
10 en 11 juli waarin de Landelijk Open
Imkerijdag plaatsvindt. Meer informatie
in het volgende Imkernieuws.

Registratie bijenvolken dit
jaar een feit
De registratie van aantallen
ingewinterde bijenvolken moet eind dit
jaar een feit zijn. Nederland is één van
de weinige landen waar de registratie
van bijenkasten nog niet gebeurt.
Zowel de overheid als de
imkerverenigingen vinden dat het
aantal beter inzichtelijk moet zijn. De

toekenning van EU-subsidies voor de
bijenhouderij is bijvoorbeeld
gebaseerd op het aantal bijenvolken
per lidstaat.

0317 - 422 422 (10.00 - 14.00 uur)
secretariaat@bijenhouders.nl | www.bijenhouders.nl

