Bekijk online

De NBV Biodiversiteitsprijs is toegekend: zeven plannen werden tot winnaar
uitgeroepen. De belangstelling was groot; maar liefst een kleine 40 projectplannen
werden ingediend. Eenprachtig resultaat. Én een flinke klus voor de werkgroep
Biodiversiteitprijs om aan de hand van opgestelde selectiecriteria een oordeel te
vellen.
Het beschikbare bedrag van 50.000 euro is over de zeven winnende projecten
naar rato verdeeld. De projecten bevinden zich in West-Brabant, Enschede,
Dordrecht, Hilversum, Culemborg, Schouwen-Duiveland en langs de Rijksweg A9
bij Amsterdam.
Lees verder

Bestuivingsimkerdag online
Ook de jaarlijkse Ontmoetingsdag
Bestuivingsimkers zal dit jaar worden
vervangen door een webinar. Deze zal
plaatsvinden op dinsdag 13 april;
aanvang 19:30.
Bijdragen van WUR onderzoeker
Arjen de Groot en beroepsimker
Mario Coremans.
Leden van de NBV ontvangen een
persoonlijke uitnodiging voor
deelname.

Wintersterfte valt mee
Uit de korte uitwinteringsenquête die
via het BijenBlog is gehouden blijkt dat
gemiddeld 10,4 procent van de volken
de winter niet heeft overleefd. Niet
overal in het land is dat hetzelfde. In
noord en west Groningen en midden
Noord-Brabant komen de percentages
behoorlijk hoger uit.
Begin april ontvangen alle NBV
leden het verzoek de
uitwinteringsenquête van Bijen@wur in
te vullen. Deze is uitvoeriger i.v.m. het
jaarlijkse Europese Coloss
uitwinteringsonderzoek.
Lees de conclusie

- Advertentie -

Palletdeals voor een
leuke korting
Tip: Het afnemen van een
pallet suikerdeeg of raampjes
levert een leuke korting op.
Bestel als vereniging of samen
met andere imkers voor korting
en/of gratis
leveringen! Hier vind je
onze categorie palletdeals.

- Advertentie -

Imkeren in Coronatijd
Het voorjaar is in aantocht. Voor onze
bijen gaan de ‘terrassen’ gewoon
open. Als imker staat ons een nieuw
seizoen te wachten met voor het
tweede jaar Corona-beperkingen. De
een redt zich daarmee makkelijker dan
de ander. In de Corona-nieuwsbrief
een samenvatting van mogelijkheden
en creatieve oplossingen van
imkercollega’s in het land.
Lees verder

BIJENBLOG

Nu met zoekfunctie

MAART-APRIL

Imkerwerk
In de jaren van het bestaan is het
BijenBlog uitgegroeid tot een

Wat staat voor de imker de

prachtig naslagwerk voorzien van

komende weken op het

vele instructiefilmpjes.

programma?

Het aantal berichten nadert de 700.

Let goed op de voedselvoorraad. Er

Er is een zoekfunctie toegevoegd

wordt nu snel veel genuttigd!

om eenvoudiger een onderwerp te

Hopelijk gaat begin april de lente

kunnen vinden.

echt van start en kan de eerste
inspectie plaatsvinden.

Lees verder
Lees verder

De Biodiversiteitswijzer
maakt je wijzer.
'Maak grijs groener' presenteert met
de Biodiversiteitswijzer tips op maat,
op basis van profiel en locatie. Door
het invullen van zes eenvoudige
vragen krijg je vergroeningstips die bij
je passen in jouw omgeving.
Bekijk de site. Doe een tijdje niets en
zie wat er gebeurt.
De NBV is supporter van het initiatief.
Lees verder

Nationale Bijentelling in het
weekend van 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 hier het fimpje van Naturalis
Schrijf je in voor deelname en
download het beschikbare materiaal.
Lees verder

- Advertentie -

www.bijenkasten.nl
www.bijenkasten.nl verkoopt hoge
kwaliteit duurzame bijenkasten. Snel
en uit voorraad leverbaar vanuit onze
eigen werkplaats in Utrecht.
U kunt bij ons ook terecht voor alle
onderdelen en accessoires
waaronder ramen, moerroosters,
kunstraat, glaswerk en honingslingers.
www.bijenkasten.nl
Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht

- Advertentie -

Ledenraad hopelijk in mei
fysiek bijeen
Normaal gesproken komt de
Ledenraad jaarlijks een keer of drie
bijeen. Door alle Coronabeperkingen
zit de klad er flink in en heeft
besluitvorming vooral online
plaatsgevonden. Het plan is de raad in
mei in een ruime zaal bijeen te laten
komen.
Het is dit voorjaar drie jaar geleden dat
de Ledenraad werd ingesteld. De
eerste termijn van de meeste leden zit
er daarmee op. Wie gaat door en wie
komt er nieuw in de raad?
Weet je wie in jouw omgeving actief is
als ledenraadslid?
Lees verder

GRATIS VERKRIJGBAAR

Brochure varroabestrijding
Hoe je de varroamijtpopulatie onder
de duim houdt staat beschreven in
de brochure ‘Effectieve bestrijding
van varroa’, door Bijen@WUR

uitgegeven. De gedrukte versie is
niet meer verkrijgbaar, maar de
PDF kan kosteloos worden
gedownload.
Lees verder

TOEGELATEN MIDDELEN

Wat wel en wat niet?
In de strijd tegen de varroa staan
ons allerlei middelen ten dienste. Er
komen steeds weer nieuwe op de
markt. Lang niet alles is
goedgekeurd voor gebruik. Welke
wel? Zie hiervoor het lijstje voor
bijen op de informatiebank
diergeneesmiddelen.
Lees verder

LOI gaan 10 & 11 juli door!
De Landelijke Open Imkerijdagen
(LOI) van de NBV - het grootste
imkerevenement in het land - gaan dit
jaar sowieso door! In wat voor vorm is
nog niet bekend.
Vorig jaar werd het evenement
vanwege het Coronavirus afgelast. Dit
jaar wordt de 11e editie zowel in een
fysieke als een digitale uitvoering
voorbereid.
Noteer zaterdag 10 en zondag 11 juli
alvast in je agenda en houd onze

website en deze nieuwsbrief in de
gaten!

Webinar-marathon
Imkerpraktijk
Het duurt nog even, maar de plannen
voor de november studiedagen zijn al
gesmeed: een webinarmarathon
van vier novemberavonden over vier
weken verdeeld. Het thema is
‘imkerpraktijk’.
Als opwarmertje vindt er
op maandagavond 7 juni een extra
webinar plaats. Vooral voor
beginnende imkers komen
onderwerpen aan bod als
varroabehandeling en het inwinteren.
Friedrich Pohl, schrijver van enkele
bekende bijenteeltboeken, en
bijenteeltleraar Els Voorbij verzorgen
het inhoudelijke deel van het webinar.
Alle leden én cursisten ontvangen een
persoonlijke uitnodiging voor zowel de
juni-webinar als de vier in november.

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

