Even was het al volop lente. Maar niets is zo veranderlijk als het weer in
Nederland. En dus volgde er alsnog kou. En zelfs sneeuw...
Dat maakt het imkeren misschien nog wel de meest fantastische hobby die er is.
Want elk jaar is anders en elk seizoen sta je weer voor nieuwe situaties en nieuwe
uitdagingen. Het is elke keer meedeinen op de golven van Moeder Natuur. En elk
jaar, elk seizoen leer je weer bij. Je bent als imker dan ook nooit, maar dan ook
écht nooit uitgeleerd!

Aanpassing Europese
richtlijnen bijengezondheid
Twee Europese richtlijnen omtrent
preventie uitbraak Amerikaans
Vuilbroed en toediening
diergeneesmiddelen bij
voedselproducerende dieren zijn
aangepast. Deze aanpassingen zijn
relevant voor de imkerij en kunnen
gevolgen hebben voor de handelwijze
van individuele imkers.

Omdat er vanuit de Nederlandse
overheid nog geen informatie verstrekt
is over de Nederlandse uitwerking van
beide richtlijnen, is middels het
Imkersoverleg aan het Ministerie van
Landbouw, Natuur & Visserij
opheldering gevraagd. Meer informatie
volgt zo spoedig mogelijk.
Lees verder

Oproep deelname wintersterfte-enquête 2021-2022
Van 4 tot 19 april is het mogelijk de wintersterfte-enquête 2021-2022 in te vullen.
Jouw medewerking wordt enorm gewaardeerd! Doe je mee?
Had je geen volken in 2021? Dan hoef je de enquête niet in te vullen. Had je wél
volken in 2021? Dan is van belang dat je de voorjaarsinspectie van je bijenvolk(en)
hebt uitgevoerd, voordat je de enquête invult.
Alvast enorm bedankt voor jouw waardevolle feedback!
Naar de enquête

Komend najaar start er weer
een cursus Leraar Imkeren
De NBV start komend najaar weer met
een cursus Leraar Imkeren. Deze
NBV-cursus leidt imkers op, zodat zij
bevoegd zijn de NBV-basiscursus en
de NBV-cursus voortgezet imkeren te
geven. De theorielessen zullen
overdag op zaterdag worden verzorgd,
met name in de periode oktober 2022 april 2023. De lessen zijn deels online,
deels op locatie. De praktijklessen
volgen het bijenseizoen vanaf voorjaar
2023. In oktober 2023 wordt de
opleiding afgerond.
Meer informatie

NBV Biodiversiteitsprijs:
verslag uit Culemborg
De Natuurtuin op kinderboerderij 'De
Heuvel" in Culemborg is één van de
winnaars van de NBVBiodiversiteitsprijs. Onlangs opende
de kinderraad het nieuwe
insectenhotel; hét begin van meerdere
op te pakken acties. Zo komt er op de
kinderboerderij nog een permanente
demonstratiekast met honingbijen,
worden meer vaste planten met
bloemen aangeplant en komen er
nieuwe informatieborden.
Lees verder

Landelijke Open
Imkerijdagen 2022
Zoals eerder gemeld, staan voor
zaterdag 9 en zondag 10 juli de
Landelijke Open Imkerijdagen
gepland. Zowel lokale verenigingen als
individuele imkers kunnen zich
binnenkort aanmelden voor deelname.
Houd onze mail, nieuwsbrief en
website in de gaten voor het startsein
voor inschrijven en meer informatie!

Imkerwerk april - mei
Ben Som de Cerff neemt je in
onderstaande blogs mee naar wat er
in de lenteperiode in de bijenkast te
zien en te doen is:
Winterdip in het voorjaar
Hoeveel tijd kost imkeren?
De omzetting van MiniPlus-volken

Deltaplan publiceert kennis- en innovatieagenda voor
biodiversiteit
Om de biodiversiteit in Nederland te herstellen zijn kennis en innovatie hard nodig.
Daarom publiceerde Deltaplan deze week de kennis- en innovatieagenda voor
biodiversiteit. De agenda benoemt de kennis- en innovatieopgaven voor
biodiversiteitsherstel, waarmee Deltaplan alle betrokkenen probeert te mobiliseren
om samen aan de slag te gaan biodiversiteit te herstellen.
Lees verder

Maai Mei Niet
Voor de natuur is het beter als we
minder maaien. Om daar aandacht
voor te vragen introduceren
Bijenstichting, Flora van Nederland en
Stichting Steenbreek de campagne
MaaiMeiNiet.
Lees verder

23 & 24 april: Nationale Bijentelling

In het weekend van 23 & 24 april vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling weer
plaats, een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie
en LandschappenNL.
Onderzoekers gebruiken de resultaten om te zien waar de verschillende
bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.
Waardevolle informatie die inzicht geeft hoe de bijen op diverse fronten zo goed
mogelijk kunnen worden ondersteund.
Doe jij mee? Via onderstaande link lees je meer over de Nationale Bijentelling en
hoe je bijensoorten in je tuin kunt herkennen.
Meer informatie over de Nationale Bijentelling

Bijenkunst op Floriade 2022
Wie dit jaar de Floriade bezoekt, zal
daar al van een afstandje een
reusachtige sculptuur zien staan: twee
zwaaiende mensen die door
een massa bijen bedekt zijn, alles
twaalf meter hoog opgetrokken
uit cortenstaal. Het heet ‘Beehold’ en
is gemaakt door Florentijn
Hofman. Het kunstwerk sluit aan op
het thema van deze editie van de
Floriade: bloemen, bestuiving en
groene steden.
Lees verder

Inzicht in effecten
natuurinclusieve inrichting
Een natuurinclusieve inrichting van
Nederland kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het realiseren
van actuele maatschappelijke
opgaven, zoals matiging van de

klimaatverandering, aanpassing aan
het klimaat, (drink)waterkwaliteit,
biodiversiteitsherstel en een gezonde
leefomgeving. Dit concluderen PBL en
WUR in het rapport Natuurverkenning
2050 - Scenario Natuurinclusief. Het is
de eerste keer dat de effecten van een
natuurinclusief toekomstbeeld richting
2050 zijn doorgerekend en
gekwantificeerd.
Lees verder

Imkerkalender
Nationale zaaidag
22 april

Op Nationale zaaidag worden iedereen opgeroepen
een stukje tuin of land in te zaaien om bijen en
vlinders te helpen. Klik hier voor meer informatie om
bewust te zaaien!

Symposium Bijengezondheid
4 juni | 13:00 - 17:00

Bijen@wur organiseert op zaterdag 4 juni haar
jaarlijks symposium Bijengezondheid live op de
Campus Wageningen. Klik hier voor meer
informatie of om je aan te melden.

Landelijke Open Imkerijdagen
9 en 10 juli

Het grootste imkerevenement kan dit jaar eindelijk
weer doorgaan! Zet hem alvast in je agenda: meer
informatie volgt zo snel mogelijk!

Bekijk meer activiteiten

Bijenmarkten in 2022
16 april - Dordrecht (10:00-16:00 uur)
24 april - Boxtel (10:00-15:00u)
30 april - Hengelo GLD (10:00-16:00u)
7 mei - Westbeemster (09:00-14:00u)
Organiseert u in 2022 een Bijen-, Natuur- en/of Honingmarkt?
Stuur uw info naar het NBV-bureau

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

Imkernieuws nr. 4 van 2022 - april

