
De Imkersbond ABTB 
 

De Imkersbond ABTB is een vereniging van imkers. 

Het werkgebied beslaat heel Nederland. 

De aangesloten afdelingen zijn regionaal actief.  

De imkersbond ABTB is opgericht in 1947 met als 

doel het behartigen van de belangen op het gebied 

van de bijenteelt.  

 

De Imkersbond ABTB tracht dit doel te bereiken 

door:  
 

- Het opleiden van imkers. 
 

- Het verspreiden van informatie over de  

bijenteelt door middel van cursussen,        

studiedagen, lezingen, demonstraties            

en tentoonstellingen. 
 

- Het organiseren van bijeenkomsten voor      

de leden over o.a. drachtverbetering,  

bedrijfsmethoden, hygiënisch imkeren,  

bijengezondheidszorg en honingverwerking. 
 

- Het geven van voorlichting over de imkerij 

aan het publiek door deelname aan markten, 

fruitfairs en andere evenementen. 
  

- Het onderhouden van constructief overleg 

met andere imkerorganisaties en met de  

overheid. 
 

 
 

De imker 
 

Bijenteelt als volledig beroep komt in ons land    

nauwelijks meer voor. De meeste leden houden bijen 

als hobby, maar dat neemt niet weg dat het een vak  

is. Als imker krijgt u niet alleen te maken met het      

fascinerende leven van de honingbij, maar ook met 

alles wat groeit en bloeit. Kennis van planten, de 

voedselbron van de bijen, komt daarbij ook om de 

hoek kijken. 

Als u bijen gaat houden, dan staat u met beide benen 

in de natuur. 

 

De Imkersbond ABTB is een vereniging van  

vakmensen die de natuur hoog in het vaandel   

hebben staan. 

 

Aangezien bijen heel wat planten in de vrije natuur   

bestuiven en daardoor voor de verspreiding van  

(beschermde) planten zorgen, lever je als imker een 

hoge bijdrage aan de instandhouding van de natuur.  

Daarnaast speelt de bij een grote rol bij de bestuiving 

van land- en tuinbouwgewassen (groente en fruit). 

Voor ons voedsel zijn wij in grote mate van bijen  

afhankelijk. 

Daarnaast zorgen de imkers ervoor, dat door het 

verbeteren van drachtgebieden, de honingbij en  

andere insecten de mogelijkheid wordt geboden      

om goed te floreren.  

 

De bijen en haar producten 
 

De bijen zijn niet alleen van belang voor de  

bestuiving in de natuur, maar ze zijn ook  

leverancier van diverse nuttige producten. 

In de eerste plaats is dat honing. De Nederlandse 

honing is een natuurproduct van klasse met een     

eigen kenmerkende smaak, kleur en geur.  

Er zijn verschillende soorten, zoals bloemen-,        

fruit-, koolzaad-, linde- en heidehoning. Honing 

vormt ook de basis van mede; een honingdrank.  

 

Naast honing zijn er ook andere bijenproducten,   

zoals stuifmeel, propolis, koninginnengelei en      

bijengif, die een positieve uitwerking kunnen hebben 

op de gezondheid van de mens.  

Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de homeopathi-

sche geneeskunst. 

                                                    

Hoe word ik imker? 
 

Als aankomend imker kunt u kennis en ervaring   

opdoen tijdens de beginnerscursus. Deze bestaat      

uit theorie- en praktijklessen. Tijdens het eerste      

jaar beslist u of u bijen wilt gaan houden.  

Traditioneel krijgt u het eerste volk geschonken en 

gaat u samen met een mentor in de praktijk aan de 

slag om zo de kneepjes van het vak te leren.  

Verdieping van de kennis en kunde vindt plaats in    

de cursus voor gevorderden en in de drachtplanten- 

cursus. 

Nieuw is de opleiding tot bestuivingsimker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lid van de ABTB 
 

Ieder lid ontvangt maandelijks “Mijn Bijen”, het vak-

blad voor bijenhouders. Het is een uitgave van de 

gezamenlijke bijenbonden; de Imkersbond ABTB en 

de Algemene Nederlandse Imkersbond (ANI).  

Verder wordt ieder lid in een afdeling opgenomen 

waar men met raad en daad terzijde wordt gestaan. 

De afdelingen die plaatselijk of regionaal zijn  

georganiseerd ontwikkelen de volgende activiteiten: 
 

-  Bijeenkomsten met lezingen, excursies en 

   demonstraties. 
 

-  Voorlichting aan scholen en andere instellingen. 
 

-  Deelname aan markten en groen-evenementen. 
 

-  Het geven van cursussen. 
 

-  Collegiale ondersteuning bij het praktisch imkeren. 
 

Veel afdelingen beschikken over een verenigingsstal.  

Hier kunnen leden met hun bijenvolken terecht, als zij 

er zelf geen plaats voor hebben.  
 

 
 
 
 

Nieuwe imkers zijn hard nodig! 
 

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende 

vergrijzing. Daarom is de Imkersbond ABTB actief 

op zoek naar nieuwe mensen die bijen als vrijetijds-

besteding willen houden.  
 

Bent u na het lezen van deze folder geïnteresseerd 

geraakt in de wondere wereld van de honingbij en 

overweegt u of het houden van bijen iets voor u is, 

neem dan gerust contact op met het secretariaat van 

de Imkersbond ABTB. 

Dit kan door middel van het opsturen van het  

bijgevoegde strookje, door het sturen van een e-mail 

of via onze website.  

Onze secretaris staat u graag te woord en brengt u in  

contact met een afdeling in uw omgeving. 

 

© 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
 

www.imkersbondabtb.nl  
 

U kunt ook een e-mail sturen naar 
 

secretariaat@imkersbondabtb.nl 
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Bijenhouden. 

        Iets voor u? 

http://www.imkersbondabtb.nl/
mailto:secretariaat@imkersbondabtb.nl

