We staan aan het begin van een nieuw jaar en in de startblokken om jou als imker
en lid komend jaar in alle opzichten weer te ondersteunen. Zo wordt er o.a. een
derde groep Ambassadeurs Biodiversiteit opgeleid, gaan we de vernieuwing en
professionalisering van onze communicatiemiddelen continueren en laten ons als
NBV duidelijker horen bij allerlei initiatieven op bijengebied. Vooral ook binnen en
via het Imkersoverleg. Dit alles om ook dit jaar onze passie, ons werk, onze
liefhebberij weer volop uit te dragen en een waardevolle plek te geven in de
maatschappij, onze wereld. Kom maar op, nieuw imkerjaar!

Nieuwe werkgroep aan de
slag voor positie honingbij
De NBV, Imkers Nederland, de
beroepsimkers (BVNI) en de BDimkerwerkgroep hebben recent een
gezamenlijke actiegroep opgericht met
het doel inhoudelijk te reageren op de
vermeende verdringing van de solitaire
bij door de honingbij en een wezenlijke
bijdrage te leveren aan een

verbetering van het imago van de
imkerij.
Lees verder

Rapport over pilot
inventarisatie bijenvolken
In het voorjaar van 2021 heeft de NBV
een enquête gestuurd naar de leden
van zes lokale imkersverenigingen om
een indruk te krijgen van het aantal
bijenvolken in een bepaald gebied.
Daarnaast was het doel inzicht te
krijgen in de toe te passen methodiek
en analyse van een mogelijke
inventarisatie van bijenkasten in
Nederland. Klik op onderstaande link
voor de samenvatting van dit rapport.
Lees hier het rapport

Start opleiding derde groep Ambassadeurs Biodiversiteit

De NBV is inmiddels gestart met het opleiden van een derde groep regionale
ambassadeurs Biodiversiteit. Deze 29 mannen en vrouwen worden klaargestoomd
om in hun regio het aanspreekpunt te zijn voor leden, ledenraadsleden, afdelingen
en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Net zoals onze
huidige 56 ambassadeurs die al opgeleid en actief zijn. Al onze ambassadeurs
zoeken waar mogelijk ook zelfstandig aansluiting bij regionale initiatieven. Dit alles
natuurlijk om de leefomgeving van onze bijen én andere insecten te verbeteren.
Lees verder

- Advertentie -

Spaarkast grenen Premium
Imkershop viert het nieuwe jaar graag
met alle imkers! Tot en met 31
januari 10% korting op onze Premium
grenen Spaarkast met 2 broedkamers
(art. 6209) met vier opties, van basis
tot compleet.
Gebruik kortingscode: NBV

- Advertentie -

Landschap beperkt plaatsen
bijenkasten
Geldersch Landschap & Kasteelen
beperkt het plaatsen van bijenkasten
volgens de richtlijn van EIS, het
kenniscentrum voor insecten en
andere ongewervelden. In overleg met
lokale bijenhoudersverenigingen
worden bijenkasten op GLKterreinen geplaatst.
Lees verder

Imkerwerk december-januari
Deze bijenblogs gaan voornamelijk over bijenhouden tijdens de eerste
wintermaanden:
Al vliegend het jaar uit
Wintertros krimpt, dijt uit, maar blijft surplace
Hoofd en voeten van winterse bijenvolken

- Advertentie -

Duurzame bijenkasten
www.bijenkasten.nl verkoopt hoge
kwaliteit duurzame bijenkasten.
Gemaakt vanuit onze eigen
timmerfabriek in Utrecht.
Je kunt bij ons ook terecht voor alle
onderdelen en accessoires waaronder
ramen, moerroosters, kunstraat,
glaswerk en honingslingers. Bestel
online of kom langs in de winkel!

Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht

- Advertentie -

Nationale Bijentelling 2022
De datum voor de Nationale
Bijentelling 2022 is bekend! Draag bij
aan de bescherming van de wilde bij
en tel mee. De Bijentelling 2022 is in
het weekend van 23 & 24 april. Ben je
er komend jaar ook weer bij?
Lees verder

Bloeiende bermen en de
Nectarindex
Bloeiende bermen beperken de
achteruitgang van biodiversiteit,
zorgen voor een prettige leefomgeving
en helpen overlast van eikenprocessierupsen beperken. Hoe
kunnen ze het best beheerd worden
en hoe kun je dat monitoren?
Daarover ging de presentatie van
Laurens Sparrius en Edwin Dijkhuis op
de jaarlijkse FLORON-dag.
Kijk presentatie

Bioloog wint scriptieprijs met
draadloze robotbloem voor
bijenonderzoek
Voor zijn masterproef ontwierp de
Leuvense student Kamiel

Debeuckelaere een robotbloem voor
ecologisch onderzoek naar gedrag van
bijen en andere bestuivers, onderzoek
dat anders extreem lastig en tijdrovend
is. In de bloem bevindt zich een
reservoir dat automatisch kleine doses
nectar vrijgeeft aan de bijen, wat de
natuurlijke situatie van bloemen
nabootst.
Lees verder

Provincie Zuid-Holland biedt subsidie voor groene
bedrijventerreinen
De natuur kan helpen je fitter en vrolijker te voelen tijdens een werkdag. Het heeft
een positief effect op je creativiteit en concentratie. Bovendien verlaagt het je
stressniveau. Zowel je werk als je gezondheid krijgen dus een positieve boost
wanneer je natuur een plek geeft in/op je werk.
Werk je op een bedrijventerrein in Zuid-Holland, willen jullie je werkplek
vergroenen en daar meer over leren? Vanaf 3 januari jl. kan je hiervoor tot € 5.000
provinciale subsidie aanvragen!
Lees meer over deze subsidieregeling

Bijvriendelijkste gemeente gezocht!
Wie wordt de Bijvriendelijkste Gemeente van 2022 en neemt het stokje over van
Zuidplas? Elke gemeente die vriendelijk is voor wilde bijen kan meedoen. En
makkelijker dan voorgaande jaren, want het aanmeldformulier is ingekort. Je kunt
hem zó invullen als je op de hoogte bent van het bijenbeleid in jouw
gemeente. Genomineerde gemeenten wordt vervolgens gevraagd het uitgebreide
formulier in te vullen, zodat er een terechte winnaar kan worden gekozen.
Aanmelden kan tot en met 23 januari 2022.
De uitreiking vindt komend voorjaar plaats, tijdens NLDoet op 11 maart a.s.
Lees verder
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