Het reizen met de bijen tijdens de huidige avondklok vraagt wat creativiteit in
de planning. Het is vaak nog nacht of net schemering wil je alle bijen kunnen
meenemen naar en van de dracht. De avondklok maakt dat er niet eenvoudiger op.
Van een vrijstelling van de overheid voor het nachtelijk vervoer is geen sprake.
Hoe later in het voorjaar, hoe lastiger het wordt. Voor de fruitbloesem was de
heenreis nog redelijk te doen. Maar het lengen van de dagen en het stijgen van de
temperatuur houdt de bijen langer buiten. De terugreis later in de maand en
bijvoorbeeld de heenreis naar het koolzaad vergt een andere aanpak dan we
mogelijk gewend zijn. Wat tips uit de vereniging, ook over het verplaatsen van
geschepte zwermen.
Lees verder

Webinar Bestuiving
terugzien
Het webinar op 13 april met als
onderwerp bestuiving was binnen de
kortste keren volgeboekt. Dan hebben
we niet over 100 maar over 1000
deelnemers. Aan bod kwam het

bestuivingswerk van honingbijen
versus dat van solitaire soorten,
factoren voor een goede bestuiving en
het inzetten van volken voor
bestuiving. Drie sprekers
presenteerden drie verschillende
onderwerpen. Van twee is de
presentatie terug te zien.
Bekijk meer

Doe je op 17 en 18 april mee
met de Nationale Bijentelling
Er zijn de nodige nationale activiteiten
de komende weken rond honingbijen,
en solitaire bijen. De eerste is de
Nationale Bijentelling aanstaand
weekend 17/18 april. Het is al bijna
traditie: het tellen van bijen
halverwege april. Vorig jaar telden
ruim 10.000 deelnemers méér dan
135.000 bijen. De honingbij waren de
meest voorkomende, maar er werden
ook vele andere soorten gezien. Wat
het dit jaar wordt is de vraag, ook
afhankelijk van het weer.
Bekijk het Naturalis wervingsfilmpje
Aanmelden en materiaal downloaden

- Advertentie -

Warré bijenkast
Nieuw:
Warré Premium kwaliteit grenenhout
bijenkasten. Een fijne bijenkast voor
imkers die zo natuurlijk mogelijk willen
imkeren. De bijen bouwen zelf hun
raat en de ontwikkeling kan
gemakkelijk gevolgd worden door de
raampjes in de broedkamertjes!

- Advertentie -

Imkerwerk
De drukste en tegelijk ook mooiste imkermaanden liggen voor ons. Het
duurt niet lang meer voor de eerste zwermen afkomen en we in de weer zijn
met koninginnenteelt. Als het goed gaat valt er ook nog wat honing te
oogsten. Lees meer in het BijenBlog:
•

Uitbreiden broedkamer en plaatsen eerste honingkamer

•

Het volk groeit in sneltreinvaart

•

Tijd voor broedafleggers maken

•

Is een bijenkast een
bouwwerk?
De gemeente Zevenaar sommeerde
een landgoedeigenaar twee
bijenkasten van haar grond te
verwijderen. De kasten staan op een
perceel met de bestemming agrarisch.
Het bestemmingsplan voorziet echter
niet in het plaatsen van 'bouwwerken',
zoals de gemeente de kasten
omschreef. Daarmee was de
gemeente van mening dat de kasten
onrechtmatig waren geplaatst. Maar is
dat zo, of is een bijenkast niet veel
anders dan een te verplaatsen houten
plantenbank?
Lees verder

Hoeveel bijen op de hei?
Imkers plaatsen graag hun bijenvolken
op heideterreinen vanwege de
verrukkelijke honing die het oplevert.
In hoeverre hebben honingbijen op
heideterreinen een negatief effect op
de aanwezige wilde bestuivers. En wat
is een toelaatbaar aantal volken?
EIS Kenniscentrum Insecten, deed
uitvoerig nader onderzoek en
presenteert een rekenmodel.
Zie de NBV website of 'Lees meer'.
Lees meer in Nature today

10 EN 11 JULI

Open Imkerijdagen

MAART TOT SEPTEMBER

NK tegelwippen
De Landelijke Open Imkerijdagen
(LOI) van de NBV - het grootste

Een NK dat een half jaar duurt is

imkerevenement in het land - gaan

nodig om zoveel mogelijk mensen

dit jaar sowieso door! In welke vorm

aan te sporen bestrating te

is nog niet bekend.

vervangen door bloeiend groen. De

Vorig jaar werd het evenement

nationale grijze 30 x 30 stoeptegel

vanwege het Coronavirus afgelast.

staat symbool voor de actie.

Dit jaar wordt de 11e editie zowel in

Maar alle beetjes helpen, ook

een fysieke als een digitale

klinkers en andere verharding

uitvoering voorbereid.

verwijderen telt mee.

Noteer zaterdag 10 en zondag 11

Bijkomend effect is dat in

juli alvast in je agenda en houd

bestratingsloze stukken regenwater

onze website en deze nieuwsbrief

makkelijk in de grond kan zakken,

in de gaten!

in plaats van te verdwijnen in het
riool.

Lees verder
Lees verder

Imkerkalender
Nationale zaaidag
(22 april)

Voor de achtste keer de Nationale zaaidag. Oproep
aan bezitters en beheerders van grond om
bloemstroken aan te leggen, zodat er één groot
bloemenlint voor bijen ontstaat.

Wereld bijendag
(20 mei)

Het jaarlijkse evenement, sinds 2014 vanuit
Slovenië uitgegroeid tot een wereldwijde dag met
aandacht voor onze bestuivers en het belang ervan
in de gehele voedselketen.

Webinar Varroabestrijding en Inwinteren
(7 juni) 19:30 - 21:00

Een extra NBV webinar vlak voor de zomer. De
onderwerpen zijn in feite al in de zomer, na de
langste dag, actueel. Voordrachten van Friedrich
Pohl en Els Voorbij.
Bekijk meer activiteiten

Iets vreemds waargenomen
bij de voorjaarscontrole?
Recent heb je de voorjaarsinspectie
uitgevoerd of je gaat dat binnenkort
doen. Heb je tijdens de inspectie een

ziek en/of zwak volk waargenomen en
je weet niet wat er aan de hand is,
neem dan contact op met een
werkgroep Diagnose en
Bijengezondheid. Zij kunnen helpen
met het vaststellen van een mogelijke
diagnose en adviseren. Op de site van
Bijen@wur is van alles te vinden,
inclusief instructiefilmpjes.
Lees meer Diagnose Bijenziekten

Asbest in beroker
Hoewel de aankoop van
imkermaterialen via goedkope
Chinese webshops aantrekkelijk kan
zijn, is gebleken dat in sommige
aangeboden imkermaterialen de
verboden stof asbest is verwerkt.
Lees verder

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

