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Nieuwsbrief Imkers Nederland     23 januari  2023 

 
De kop van 2023 is eraf. Het bestuur wenst al onze leden een goed bijenjaar toe. Het nieuwe jaar is erg 
zacht van start gegaan, veel nattigheid en relatief hoge temperaturen. Vergeet niet begin maart de 
volken te controleren op een voldoende voedselreserve. 
 

Belangrijke bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen: 
 

• Studiedag  
o Op 4 februari wordt de jaarlijkse Studiedag georganiseerd in Wehl, een must voor de 

imkers, die hun deskundigheid op peil willen houden. Je kunt ook je honingproducten 
laten keuren. 
De leden die zich nog niet aangemeld hebben vinden het programma HIER. Er wordt € 20,- 
gerekend als bijdrage in de kosten. Aanmelden is nodig en kan tot uiterlijk 28 januari. 

• Bijeenkomst Bijengezondheidscoördinatoren (BGC) 
o De BGC’s van Imkers Nederland komen op 11 februari samen in buurtcentrum De 

Egelantier in Veenendaal West. Iedere BGC is hiervoor uitgenodigd; ook de afdelingen 
zonder BGC zijn geïnformeerd via hun secretaris. 

• Terugkomdag bijenteeltleraren 
o De terugkomdag voor bijenteeltleraren wordt gehouden op 25 februari in ‘De Avezathen’, 

Kerk Avezaath (bij Tiel). De ochtend (tot en met de lunch) is bedoeld voor uitsluitend de 
bijenteeltleraren van Imkers Nederland, het middagdeel is ook toegankelijk voor 
bijenteeltleraren van de NBV. Uitnodiging en programma worden separaat aan de 
bijenteeltleraren toegezonden. Let op: aanmelden voor 15 februari. 

• Ledenvergadering 
o De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op 4 maart in Veenendaal. De ledenvergadering 

is bedoeld voor alle leden en het is van belang, dat in elk geval alle 39 afdelingen 
vertegenwoordigd zijn. Het programma van de ledenvergadering kun je hier downloaden. 

 

Bloemenzaad-actie 
Het  bestuur van Imkers Nederland stelt net zoals in voorgaande jaren 5 kg Honingplantenmengsel 
gratis ter beschikking aan al haar afdelingen. Dit gratis bloemenzaad kan worden meegenomen op de 
studiedag (4 februari) en na afloop van de ledenvergadering op 4 maart 2023. Daarnaast kunnen de 
afdelingen en individuele leden extra zaad bestellen, dat tegen kostprijs wordt aangeboden. Bestellen 
voor 10 februari 2023, voor meer informatie klik HIER 
 

Samen Imkeren zonder behandelen tegen varroa, het kan! 
In Nederland imkeren verschillende imkergroepen al jaren met bijenvolken die weerbaar zijn tegen de 
parasiet Varroa destructor. Bijen@wur deed samen met een aantal van deze imkergroepen onderzoek 
op een bijenstand in Wageningen. Van elke groep stond daar een aantal volken. In een nieuwe 
brochure vertelt elke imkergroep over zijn/haar ervaringen en aanpak.  
(Dit bericht is overgenomen uit Bijennieuws van de Wur). 

Let op: De titel van de brochure kan aanleiding geven tot misverstanden; niet behandelen tegen 
varroa kan niet zonder andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld selectie van koninginnen.  
De brochure is hier te lezen. 

https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/NieuwsBerichten/Studiedag_Imkers_Nederland_2023.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Agenda_jaarvergadering_4_maart_2.pdf
https://www.imkersnederland.nl/algemeen/bloemenzaai-actie
https://mail.wur.nl/x/c/?PYzLDoIwFER.hY0ugfJQNLkxYefaDzBQJlLltqS04fMrIDGzmMnJ5EgSIg1M4lyIMNClKoOlvMguYTCSuFFDPHsb6yH01Ds3TtckQYfRuJ0nZSXEKb15x8.JeCtBM9rRzLDHlTE65ZmwqjYgjXbQjmprZO8tDln6aBh66Tt.YKF.t4bHRr001eoNrRX8PC2XDhLcwi5zSR66vyfaLNHu_AIA68
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Een vaccin tegen Amerikaans Vuilbroed (AVB) goedgekeurd in de VS 
's Werelds eerste vaccin voor honingbijen is 
goedgekeurd voor gebruik door de Amerikaanse 
regering, wat hoop geeft op een nieuw wapen 
tegen ziekten die bijenvolken verwoesten, waarop 
wordt vertrouwd voor voedselbestuiving. 
 
Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) 
heeft een voorwaardelijke vergunning verleend 
voor een vaccin dat is gemaakt door Dalan Animal 
Health, een Amerikaans biotechbedrijf, om 
honingbijen te helpen beschermen tegen Amerikaanse vuilbroed. 
"Ons vaccin is een doorbraak in de bescherming van honingbijen", zegt Annette Kleiser, CEO van Dalan 
Animal Health. "We zijn klaar om de manier te veranderen waarop we voor insecten zorgen, wat een 
impact heeft op de voedselproductie op wereldschaal." Lees hier het volledige artikel, vertaald vanuit 
The Gardian. 
 

All United 
Het ledenbestand van Imkers Nederland en de afdelingen wordt AVG-proof bijgehouden in het 
ledenadministratiepakket All United. Wij gaan ervan uit dat de afdelingen alle mutaties in hun 
ledenbestand hebben bijgewerkt. Woensdag aanstaande worden de facturen voor de afdelingen 
betreffende de afdracht aan Imkers Nederland opgemaakt en verstuurd. Dat geldt ook voor de 
facturen voor de verspreide leden (leden die geen lid zijn van een afdeling) en de abonnees van Mijn 
Bijen. 
 
 
Mocht je willen reageren op een van de berichten uit deze nieuwsbrief, dan kan dat via 
info@imkersnederland.nl. 
 

https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/NieuwsBerichten/eerste_vaccin_tegen_AVB.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/NieuwsBerichten/eerste_vaccin_tegen_AVB.pdf
mailto:info@imkersnederland.nl
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