Vandaag is alweer de een-na-laatste aflevering van het Bijenjournaal te zien
op ons YouTubekanaal. In het Bijenjournaal leren kinderen acht dagen lang iets
nieuws over honingbijen en imkers. Hopelijk hebben jullie, samen met familie en
vrienden, genoten van de afleveringen. Deze blijven op YouTube staan zodat je ze
ook later kunt bekijken. Op dinsdag 28 september organiseren we weer iets voor
het publiek, namelijk een webinar over biodiversiteit. Lees hierover elders in deze
Imkernieuws, en zet de datum alvast in je agenda!
Bekijk het Bijenjournaal

Een kijkje in de bijenkast
Naast het Bijenjournaal was er een
andere première op ons
YouTubekanaal, namelijk van 'Kijk in
de kast' - een speciaal geprepareerde
kast met een videocamera die in het
donker kan kijken. De bijenkast en de
camera zijn door Ate Boerema en
Arjen Strijkstra (Bijenlector - Van Hall
Larenstein) gebouwd. Ook hier
hebben de video's elk een apart thema
en kun je van heel dichtbij een volk
bestuderen.
Neem een kijkje in de kast

Additioneel budget
Honingprogramma 20212022 toegekend
De Nederlandse aanvraag voor het
beschikbare extra Europees budget
voor de uitvoering van het huidige
honingprogramma is toegekend. Op
dit moment wordt er intensief overleg
gevoerd over de besteding van dit
aanvullend budget.
Lees verder

- Advertentie -

Makkelijk: kies uit 4
verschillende, reeds
samengestelde,
spaarkasten
Ben je toe aan een
nieuwe spaarkast? Bekijk
de spaarkast grenen
Premium waarbij je zelf de keuze
kan maken tussen verschillende
opties. Maak je keuze van basic
bijenkast tot startklare bijenkast op
Imkershop.nl.
- Advertentie -

De Biesbosch
De lokale overleggen tussen
gemeenten en afdelingen en andere
stakeholders van de afgelopen
maanden hebben nog geen concrete
afspraken en acties opgeleverd.
Lees verder

NBV organiseert publiek
webinar met thema
biodiversiteit
Op dinsdagavond 28 september
organiseert de NBV haar volgende
webinar. Maar dit webinar is anders
dan anders! Dit webinar wordt
namelijk toegankelijk voor iedereen die
geïnteresseerd is in het thema
biodiversiteit. De titel van het webinar
luidt: “Hoe gaat het nu écht met de
bijen?”. Leden worden persoonlijk
uitgenodigd.
Lees verder

- Advertentie -

Nieuw - 100% varroa
bestrijding met de
thermosolarbijenkast
De thermosolar bijenkast is
momenteel de meest innovatieve
bijenkast in de markt. De
thermosolarbijenkast bestrijdt niet
alleen de varoamijt 100% maar
verhoogd ook de honingproductie
(50-75%). Dit alles 100%
ecologisch. Meer info
op www.thermosolar-bijenkasten.nl
- Advertentie -

Beleidsontwikkelingen rond
de Aziatische hoornaar
Het opsporen van de Aziatische
hoornaar werd tot nu toe landelijk
gecoördineerd. Inmiddels is de
verantwoordelijkheid overgedragen
aan de provincies die daarbij
verschillend beleid hanteren. Dit kan
ertoe leiden dat de
opsporingscapaciteit nog
ontoereikender wordt.
Lees verder

Update over bijenkast en
omgevingswet in Zevenaar
Na de berichtgeving over dit
onderwerp in april (zie hier) heeft in
gemeente Zevenaar een
commissievergadering
plaatsgevonden waar onder andere
NBV-voorzitter Bert Berghoef heeft
ingesproken. Vooralsnog volhardt de
gemeente in de oplegde dwangsom
van €2500,--. We blijven ons inzetten
om het plaatsen van bijenkasten in de
gemeente Zevenaar vergunningsvrij te
krijgen.

- Advertentie -

Bijenkasten.nl - dé
plek voor iedere imker
op zoek naar kwaliteit
Wij maken als enige partij de
bijenkasten op Nederlandse
grond in onze eigen fabriek in
Utrecht. U kunt bij ons ook
terecht voor alle toebehoren –
zoals Trim-o-Bee
bijenvoedersiroop v.a. €12,95.
Bezoek ons
op www.bijenkasten.nl
- Advertentie -

Imkerwerk juli-augustus
De honingkamers kunnen goed gevuld zijn na de dracht van de linde. Het is
nu tijd om te slingeren en na te denken over een varroabehandeling. Lees
en kijk wat Ben Som de Cerff te vertellen heeft over de handelingen van •
deze tijd van het jaar:
•
•
•

De zomerdracht van tamme kastanje en linde
De lindedracht volgens de weegschaal
Van Apidea naar MiniPlus

Afsluiting cursus 'Wilde bijen'
Op zondag 27 juni jl. was de afsluiting
van de cursus ‘Wilde bijen’. Deze werd
gegeven door Pieter van Breugel aan
een twintigtal Ambassadeurs
Biodiversiteit. De cursus bestond uit 5
online theorielessen en een excursie.
Lees verder

Nationale Tuinvlindertelling
2021
Juli is de maand bij uitstek om vlinders
waar te nemen. Tot en met 25 juli kun
je de vlinders in jouw tuin tellen en het
resultaat doorgeven op de website van
de Vlinderstichting.
Doe mee

Volgende editie in
september
In verband met de zomerperiode zal
de eerstvolgende editie van
Imkernieuws half september
verschijnen.
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