
 

Om alvast in Uw agenda te zetten.  

Stuur dit mail door aan Uw (imker)vrienden!!!!!!!!!! 

 

 

 
 

Studiedagen �BV 2010. 
 

Ook in 2010 biedt de NBV U weer 3 studiedagen aan. 

Het is de commissie Studiedagen gelukt om een zeer actueel programma samen te stellen. 

De locatie Boxtel kan niet meer worden gebruikt. Deze locatie is verplaatst naar Breda. Voor 

belangstellenden  uit Zeeland en Zuid Holland gemakkelijker te bereiken. 

De dagen worden gehouden op zaterdagen in oktober en november. 

In Limburg, Horst op 30 oktober. 

In Noord Brabant, Breda op 13 november. 

In Drenthe, Beilen op 20 november. 

 

De plaats van bijen in de biodiversiteit zal op iedere studiedag aan de orde komen naast andere actuele en 

interessante onderwerpen. 

In Horst zal André Schaffers van WUR-Wageningen een lezing geven over belangrijke 

drachtmogelijkheden voor bijen en met name over wegbermen. Hij heeft deze lezing gehouden op een 

provinciale conferentie in Maastricht waar helaas geen imkers aanwezig waren. Nu dus opnieuw een 

kans. Joep Verhaegh is een bekend (bestuivings)imker en leraar (bestuivings)imkeren. Zij lezing zal 

gaan over de nieuwste ontwikkelingen van varroabestrijding en over bestuiving. Hugo de Wijs is een 

pionier op het gebied van drie- dimensionale fotografie. Wat hij laat ziet grenst aan het onwaarschijnlijke. 

Bijen en andere verwante insecten die van het scherm afspatten.  Eerder op de andere studiedagen 

vertoond, nu in Horst. 

In Breda zal de ons bekende Marie-Jose Duchateau van de universiteit van Utrecht een lezing geven 

over (honing)bijen en hun plaats in de biodiversiteit. Voor ons imkers van uitzonderlijk groot belang om 

hier kennis van te hebben. Henk Heling is ambtenaar in Boxtel. Hij zal ons vertellen hoe wij als imkers 

gemeentelijke overheden kunnen beïnvloeden als het gaat om drachtverbetering. Gebrek aan gevarieerd 

stuifmeel is één van de oorzaken van bijensterfte. Zijn lezing is dus erg belangrijk. Bram Cornelissen, 

van WUR-bijen, zal de nieuwste methode van varroabestrijding uitleggen. Hij doet dat op een zeer 

aansprakelijke manier. 

In Beilen zullen 2 lezingen worden gehouden. Pia Aumeier, van de Universiteit Bochum Duitsland, is 

een gerenommeerd onderzoekster van bijen sterfte. Haar lezing zal een breed scala van oorzaken van 

bijensterfte met elkaar in verband brengen. Zeer actueel en van grote betekening voor ons imkers. Theo 

Elzinga, universiteit van Groningen, zal een boeiende en belangrijke lezing geven over de bij in de 

biodiversiteit. 

 

De kosten voor een studiedag zijn € 17,50 inclusief een eenvoudige lunch. 

Tijdens de studiedagen zijn er weer de keuringen van bijenproducten. 

Verder informatie wordt gepubliceerd in het vakblad BIJE�houden van oktober en op de site van 

de �BV, www.bijenhouders.nl 

 


