Bekijk online

Na een korte zomerstop is hier weer een goed gevulde editie van Imkernieuws. Er
staan genoeg interessante activiteiten op de agenda zodat je na het inwinteren niet
stil hoeft te zitten.
Publiek webinar “Hoe gaat het nu écht met de bij?”
Op dinsdagavond 28 september a.s. organiseert de NBV een publiek webinar over
biodiversiteit toegespitst op de bijen en de bijenhouderij.
De directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer, leidt het webinar in. Arjen Strijkstra
(bioloog en lector Bijengezondheid) neemt deelnemers vervolgens mee in het
biodiversiteitsvraagstuk in relatie tot de bijen en de bijenhouderij. Tot slot zullen Eric
Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit NBV) de deelnemers informeren
over de rol van de NBV in dit vraagstuk, maar zeker ook wat men zélf kan bijdragen.
MAAR: deze keer is het webinar niet alleen voor leden van de NBV. Iedereen, lid of
geen lid, kan er aan deelnemen. Gratis. En er is onbeperkt plek. Dus voel je vrij om
het verder bij vrienden en kennissen onder de aandacht te brengen. Voor meer
informatie of het programma, zie www.bijenhouders.nl/live.
Let op: dit is ook de link naar het webinar op 28 september. Als lid kun je je
aanmelden maar het is niet nodig. Leden die zich hebben aangemeld, ontvangen
nog persoonlijk bericht met de link om deel te kunnen nemen.
Ben jij er ook bij de 28e? We starten om 19.30 uur: tot dan!

Studiedagen 2021 in de vorm van een webinar marathon
In plaats van de jaarlijkse studiedagen bedacht de Commissie Studiedagen
een webinar marathon: in de maand november kan je elke week
deelnemen aan een ander webinar. De commissie heeft gezorgd voor een
dusdanig programma dat er zowel afwisseling is in dagen als op inhoud. Op
deze manier hoopt ze dat zoveel mogelijk leden minstens één keer
kunnen/willen deelnemen aan de volgende avonden:
2 november: Biodiversiteit en beïnvloeding van de leefomgeving van bijen
10 november: Samen imkeren: diversiteit en eenheid bij elkaar!
17 november: Natuurlijk imkeren en praktisch imkeren
25 november: VSH en koninginnenteelt
Als lid van de NBV ontvang je begin oktober een persoonlijke uitnodiging
om je voor één of meerdere webinars aan te melden.
Lees verder

- Advertentie -

Jerrycan Invertbee 14kg
aanbieding
Gebruik Jerrycan Invertbee
suikerwater 14kg voor het inwinteren
van je bijenvolk. Suikerwater met een
fructosegehalte wat het dichtst bij
natuurlijke (honing)wintervoeding van
de honingbij komt. Gebruik de
code CAN voor een leuke, tijdelijke
korting!
- Advertentie -

Aanmelden cursus Ambassadeur Biodiversiteit
De cursus Ambassadeur Biodiversiteit gaat dit jaar voor de derde keer van start.
Het doel is om een netwerk van ambassadeurs te creëren voor het behoud en de
verbetering van de biodiversiteit, vooral de leefomgeving van de honingbij en
andere bestuivende insecten. Van de deelnemers aan de cursus wordt verwacht
dat ze zich hiervoor na afloop van de cursus actief inzetten.
De cursus bestaat uit 9 zaterdagen verspreid over de periode eind november tot en
met april. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: belang van
biodiversiteit, verbeteren van de leefomgeving van bestuivers, ecologisch beheer,
samenwerking - hoe werken de gemeente en provincie provincie, wilde bijen,
kansen benutten in het landschap en de concurrentie tussen honingbijen en wilde
bijen. Daarnaast maken deelnemers een projectvoorstel en een presentatie.
Opgeven kan tot 31 oktober.
Lees verder

Honing van jacobskruiskruid
onterecht als gevaarlijk
beoordeeld
Het inmiddels uitgebloeide
jacobskruiskruid was deze zomer veel
- vooral negatief - in het nieuws. Eric
Mahieu, lid van de commissie
Biodiversiteit van de NBV, heeft een
artikel geschreven waarin hij een
aantal feiten op een rijtje zet.
Lees verder

Onderling Schadefonds NBV
steunt gedupeerde imkers
Na de watersnood van deze zomer is
via de lokale verenigingen onder de
Limburgse imkers uitvraag gedaan
naar eventuele schade aan volken of
materiaal. Hierop hebben zich diverse
imkers uit verschillende delen van
Limburg gemeld.
Lees verder

Imkerwerk september - oktober
Deze bijenblogs gaan vooral over het inwinteren zodat de volken zo sterk
•
en gezond mogelijk de wintertijd kunnen overbruggen.
•
•
•

De mijtbesmetting in bijenvolken
Het voorkomen van wintersterfte
Melk en honing en kleine bijen

- Advertentie -

Bijenkasten.nl
Bijenkasten.nl verkoopt duurzame
bijenkasten van de hoogste kwaliteit!
Snel en uit voorraad leverbaar vanuit
onze eigen werkplaats in Utrecht. U
kunt bij ons ook terecht voor alle
losse onderdelen en andere
benodigdheden voor de imker,
waaronder ramen, moerroosters,
kunstraat, glaswerk en
honingslingers.
www.bijenkasten.nl
Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht
- Advertentie -

Terugkijken symposium
Bijengezondheid van
bijen@wur
De presentaties gingen o.a. over het
vervalsen van bijenwas, het
importeren van bijenkoninginnen en
het effect daarvan op je volk, en
meldingsplichtige bijenziekten. Ze zijn
individueel te bekijken via YouTube.
Bekijk de presentaties

Het bloembollenplantseizoen
breekt aan
Om in het prille voorjaar al
drachtbronnen te hebben kun je nu
voorjaarsbloeiende bloembollen
planten, zoals de krokus en het
sneeuwklokje. Het bollenplantseizoen
loopt van september tot december,
vóór de eerste nachtvorst. Zie hier 10
tips voor het planten van Groei&Bloei
en zie hier waar je biologische bollen
kunt kopen.

Maak kennis met de tien
projecten voor
biodiversiteitsherstel
Eind augustus is bekend geworden
welke projecten een financiële bijdrage
krijgen uit het 'Samen voor
Biodiversiteit' innovatiefonds. In de
gekozen projecten werken burgers en
andere grondgebruikers zoals boeren,
gemeenten en bedrijven samen om de
lokale biodiversiteit te versterken.
Lees verder

Week van de Bestuivers in
Europa
Als je geïnteresseerd bent in de
huidige wet- en regelgeving van de
Europese Unie over de bescherming
van bestuivers geef je dan op voor één
of meerdere presentaties van de
'Pollinator Week'. De conferentie wordt
van 27 tot 30 september online
gehouden. De presentaties zijn in het
Engels.
Bekijk het programma
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