Bekijk online

Beste Rolinde
De bijen komen tot rust maar de imkerwereld is nog volop in
beweging. De NBV heeft twee vacatures voor de redactie en er is nieuws
over het online platform Community en het Imkersoverleg. Onderaan deze
mail vind je nog nieuws uit het buitenland wat ook de gang van zaken in
Nederland zou kunnen beïnvloeden.

B-GOOD enquête
B-GOOD is een door de Europese
Unie gefinancierd project dat de
gezondheid en duurzaamheid van de
bijenteelt bestudeert. B-GOOD
organiseert een enquête onder
bijenhouders in meerdere Europese
landen, waaronder Nederland. De
onderzoekers rekenen op een
massale respons onder bijenhouders
en nodigen jou hierbij uit om mee te
doen. De bevindingen van het
onderzoek zullen begin 2022
beschikbaar zijn. Uiteraard zullen we
de resultaten t.z.t. delen in
Imkernieuws.
Meer informatie & link naar de enquête

Het Imkersoverleg: één stem

namens vier
imkersverenigingen
Op 20 september jl. hebben de vier
Nederlandse imkersverenigingen hun
handtekening gezet onder het
Imkersoverleg, waarmee ze als
eenheid kunnen optreden in overleg
met o.a. de rijksoverheid over met
name de invulling en uitvoering van
het Nationaal Honingprogramma.
Lees verder

Vacatures bij de redactie van
Bijenhouden
Redactielid: heb je een grote
belangstelling voor bijen en de imkerij,
ben je schrijfvaardig en lijkt het je leuk
om mee te werken aan de inhoud van
Bijenhouden? Lees dan hier de
volledige vacature.
Beeldredacteur: in de loop van 2022
stopt de huidige beeldredacteur van
het vakblad Bijenhouden, Richard de
Bruijn, met zijn werkzaamheden. De
redactie van Bijenhouden is op zoek
naar een enthousiaste opvolger. Lees
hier de volledige vacature voor de
beeldredacteur.

Cursus Keurmeester
Bijenproducten van Stichting
Bijkersgilde
Stichting Bijkersgilde verzorgt
cursussen voor imkers gericht op de
kwaliteit van bijenproducten. Indien je
de opleiding Specialist Bijenhouden
succesvol hebt afgerond, kun je de
vervolgcursus voor Keurmeester
volgen. In deze cursus leert de cursist
de vaardigheden om de kwaliteit van
honing en andere bijenproducten te
beoordelen. De cursus begint in
december!

Lees verder

NBV Community
Sinds kort hebben de NBV
Ambassadeurs Biodiversiteit als eerste
in het online platform Community een
eigen kanaal waar zij kennis,
ervaringen, foto´s en documenten met
elkaar kunnen uitwisselen. Inmiddels
zijn er al berichten gedeeld, o.a. over
de uitzending van het programma
Keuringsdienst van Waarde over (niet
zo) bij-vriendelijke planten, de nieuwe
omgevingswet die per 1 juli 2022 in
werking treedt, recente publicaties en
foto´s van wilde bijen. De komende tijd
zullen er ook kanalen gemaakt worden
voor de NBV Commissies, Leraren
Imkeren en de
bijengezondheidscoördinatoren.
Daarnaast zal er gekeken worden hoe
de Community verder ingezet kan
worden om het contact met elkaar te
versterken.

Imkerwerk oktober - november
De komende maanden heb je alle tijd om oude raat om te smelten.
Hieronder een uitleg hoe dat ook alweer in z'n werk gaat. Tevens een
herinnering om muizenroosters te plaatsen, zodat het broednest niet
onnodig verstoord wordt.
Muizenroosters
Kleine werkstercellen en de mijtenreproductie
Van oude raat nieuwe kunstraat laten maken
Vroege broedloze winter?

Online studiedagen in
november
Inmiddels hebben alle NBV-leden de
uitnodiging voor de webinar marathon
ontvangen. De aanmeldingen stromen
binnen, maar er is nog plek! Hieronder
vind je een overzicht van de webinars.

Wil je (één van) deze webinars
bijwonen? Meld je dan snel aan, want
er is beperkt plek!
2 november | 19:30 - 21.15 |
Biodiversiteit & Beïnvloeding
leefomgeving bijen
10 november | 19:30 - 21.00 |
Honingprogramma en Samen imkeren:
Diversiteit en eenheid bij elkaar!
17 november | 19:30 - 21.00 |
Natuurlijk imkeren & Praktisch imkeren
25 november | 19:30 - 21:00 |
Duurzaam bijenhouden &
Koninginnenteelt
Aanmelden

Webinar over biodiversiteit
terugzien
Op 28 september organiseerde de
NBV een webinar over biodiversiteit
toegespitst op de bijen en de
bijenhouderij. Er waren drie
interessante lezingen van Koos
Biesmeijer, Arjen Strijkstra en Eric
Mahieu & Aat Rietveld. Je kunt nu op
onze website het webinar terugkijken,
de presentaties downloaden én alle
antwoorden op de vragen in de chat
teruglezen.
Bekijk het webinar

Praktijkdag Bijen op 13
november
Het Departement Landbouw en
Visserij van Vlaanderen organiseert, in
samenwerking met het Praktijkcentrum
Bijen (PC Bijen) en haar partners, een
digitale Praktijkdag Bijen. Het webinar
vindt plaats op 13 november van 14:00
tot 16:30 uur. Deelname is gratis, maar
inschrijving verplicht.
Bekijk het programma

Nieuws uit het buitenland
Europese petitie heeft
genoeg handtekeningen
verzameld
De Europese petitie 'Save bees and
farmers' heeft op de valreep genoeg
handtekeningen verzameld - wel 1,2
miljoen stuks. Wanneer 1 miljoen
handtekeningen worden gevalideerd
moet het parlement zich binnenkort
gaan buigen over de eisen van de
initiatiefnemers.
Lees hier over het vervolgproces

Bescherming van honingbijen
in de EU in beweging
Nieuwe Europese richtlijnen omtrent
de bescherming van honingbijen met
betrekking tot pesticiden liggen
mogelijk al in het verschiet. Lees hier
meer over in het nieuwsbericht op
onze website. Wat dit betreft kan het
Europees burgerinitiatief 'Save bees
and farmers' nog zorgen voor een
extra duwtje in de goede richting.

Mogelijk verandering in
Europese regels voor
etiketten op honing
De herziening van Europese
marketingnormen kan ervoor zorgen
dat de etiketteringsregels voor honing
veranderen. Etiketten op potten honing
moeten dan bijvoorbeeld het land van
herkomst vermelden in plaats van

alleen "EU of niet-EU honing". Dit is
een duidelijke wens van een aantal EU
landen, terwijl andere landen liever de
huidige regels willen handhaven. De
komende tijd zal de Europese
Commissie deze honingrichtlijnen
verder onderzoeken.
Lees verder

Activiteiten van Apimondia
Apimondia is de mondiale organisatie
die de bijenhouderij op het gebied van
wetenschap, ecologie, maatschappij
en economie probeert te bevorderen.
Ze stimuleert ook betere
samenwerking tussen landelijke
organisaties en wetenschappelijke
instituten. Recent hebben ze in
samenwerking met o.a. de FAO
nieuwe richtlijnen gepubliceerd over
"Good Beekeeping Practices for
Sustainable Apiculture". Je kunt je ook
abonneren op hun nieuwsbrief waarin
ze vaak interessante (online)
activiteiten vermelden.
Bekijk de website

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