Bekijk online

Een mooie winterse binnenkomer; het is immers winter in Nederland. Maar de
échte winter lijkt in ons land vooralsnog uit te blijven. Dat kan zomaar betekenen
dat het imkerseizoen weer vroeg losbarst. De meeste imkers staan al te trappelen
om weer in de bijen te gaan werken. Mocht je al helemaal voorbereid zijn op het
nieuwe seizoen, kijk dan nog even één van onze webinars terug, meld je aan voor
de online lezing over onderzoek naar varroaresistentie 3 maart a.s. of kijk welke
activiteiten uit deze nieuwsbrief in jouw agenda gezet mogen worden. Nee, als
imker hoef je je nooit te vervelen. Ook niet in de winter!

Opnamen webinar marathon
beschikbaar
Na de webinar marathon in november
duurde het door technische problemen
iets langer dan gepland, voordat we de
opnamen beschikbaar konden stellen.
Ze staan al even online, maar voor wie

dat nog niet wist: ze zijn nu dus terug
te kijken!
Kijk hier de webinar marathon terug!

VCI organiseert online lezing
rond varroaresistentie
Op donderdagavond 3 maart a.s.
organiseert de Vereniging van
CarnicaImkers (VCI) een online lezing
over onderzoek naar
Varroaresistentie. Spreker is Matthieu
Guichard, een jonge wetenschapper
uit Zwitserland die daarover vorig jaar
een proefschrift schreef. Omdat het
onderzoek niet specifiek was gericht
op Carnica’s, organiseert de VCI deze
lezing niet alleen voor haar eigen
leden, maar ook voor leden van de
NBV. Leden van de NBV zijn onlangs
persoonlijk uitgenodigd. Het maximum
aantal deelnemers is inmiddels
bereikt, maar je kunt je nog wel
aanmelden voor de reservelijst.
Klik hier voor meer info & aanmelden
reservelijst

Vacature voorzitter en bestuursleden landelijke NBV
Sinds september j.l. is de functie van voorzitter landelijke NBV vacant. Ledenraad
en bestuur hebben sindsdien intensief samengewerkt om een voorzittersprofiel op
te stellen dat past bij de ambities van de vereniging. Naast de vacature van
voorzitter is er ook een vacature voor nieuwe bestuursleden. Reageren kan tot 15
april 2022.
Lees verder

Baldi’s Curiosa onder de
hamer
Na ruim 65 jaar verzamelen komt de
enorme, en bij de liefhebbers in brede
kring, bekende collectie van Baldi
Dekker in de verkoop.
Lees verder

Betaal tijdig je contributie
Recent heb je het betalingsverzoek
voor de contributie 2022 ontvangen of
de mededeling dat de automatische
incasso binnenkort wordt geïnd. Als je

ervoor zorgt dat de betaling vóór 1
maart is verricht dan zorgt de NBV
voor een ononderbroken toezending
van ons blad.

Imkerwerk januari-februari
Deze bijenblogs gaan voornamelijk over bijenhouden tijdens de laatste
wintermaanden:
De wintersterfte
Voergebrek?
De eerste bijenvlucht in 2022 en een vergelijking van de mijtenval
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Basiskwaliteit Natuur als
inhoudelijke gids voor
toekomstige
gebiedsprocessen
Volgens het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel is het voor
herstel van biodiversiteit belangrijk te
werken aan gebiedsprocessen. De
hiervoor opgerichte werkgroep
'Gebiedsgerichte samenwerking' gaat
uitwerken of Basiskwaliteit Natuur
(BKN) gebruikt kan worden als
inhoudelijke handreiking. BKN
beschrijft de condities die in een
gebied nodig zijn om algemene
soorten algemeen te houden. Het doel
van BKN is om gebieden waar natuur
niet de hoofdfunctie is, ‘lichtgroen’ te
maken. Er wordt dus gestuurd op
condities om natuurkwaliteit te
vergroten.
Lees verder

Ook kleine tuinen zijn belangrijk voor insecten!
Uit nieuw Engels onderzoek blijkt dat juist vele kleine tuinen samen een enorme
diversiteit aan planten bieden. Op de drempel van een nieuw bijenseizoen kun je je
je tuin nog verder verrijken voor bijen, vlinders en andere insecten.
Het onderzoek heeft met name naar de nectarproductie van de bloemen gekeken:
voor vlinders, bijen en andere insecten een belangrijke energiebron. Voor bijen is
ook het stuifmeel van belang. Dat verzamelen bijen als voedsel voor hun larven.
Omdat veel soorten bijen specifieke voorkeuren hebben, maakt het uit welke
soorten planten er bloeien.
Lees verder voor meer info & tips

BD Imkerdag 12 maart a.s.
De BD imkerdag 2022 staat in het
teken van het thema: 'Wat voor imker
wil jij zijn?' Jacqueline Freeman,
auteur van ‘Het lied van de bij’ zal
deze dag een online lezing geven.
Een centraal online programma wordt
gecombineerd met de mogelijkheid
elkaar live te ontmoeten in de
regiogroepen. Wie wil, kan de BD

imkerdag ook volledig online bijwonen.
Houd hun site in de gaten voor meer
informatie!
Website BD Imkers

Goed nieuws uit ZuidHollands Bijenlandschap
Zes jaar geleden werden de eerste
stappen gezet om een bloemen- en
bijenrijk landschap te ontwikkelen in
de Zuid-Hollandse regio rond Leiden,
Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. In
2015, 2018 en 2021 werd de
bijenfauna onderzocht, zodat de
ontwikkelingen nu al zes jaar gevolgd
worden. De bijenfauna blijkt zich op
een meerderheid van de locaties
verder ontwikkeld te hebben.
Lees verder

Cursus Keurmeester
Bijenproducten
De Nederlandse Commissie voor
Bijenproducten (NCvB) organiseert dit
jaar een gecombineerde theorie en
praktijkopleiding Keurmeester
Bijenproducten. De cursus start 26
maart a.s. en is opgebouwd uit vijf
dagen die tezamen recht geven op het
certificaat Keurmeester.
Lees verder

Steun de petitie 'Maak natuurinclusief bouwen verplicht!'
NL Greenlabel en Ballast Nedam Development zijn een petitie gestart om
natuurinclusief bouwen verplicht te stellen. De nieuwe regering heeft namelijk
grote plannen om de woningnood te bestrijden. Dat is belangrijk en nodig, maar in
het belang van onze natuur, natuurlijke leefomgeving en biodiversiteit is het van
groot belang dat we op een andere manier woningen, gebouwen én gebieden
realiseren door ‘Natuurinclusief Bouwen’. Wij steunen deze petitie; teken jij ook?
Onderteken de petitie

Imkerkalender
Online of fysiek: BD Imkerdag
Zaterdag 12 maart

Thema: Wat voor imker wil jij zijn?

Bijenmarkt & Honingkeuring
Zaterdag 9 april

In Austerlitz vindt dit jaar de 59e Regionale
Bijenmarkt & Honingkeuring plaats

Bijeenkomst Buckfast Belangen Verenigd
Zaterdag 9 april

Afdeling Noord organiseert een bijeenkomst in
Noordlaren met diverse interessante lezingen
Bekijk meer activiteiten
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