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Beleidsplan Imkers Nederland 2021-2024 
 

Inleiding 
 
Vanuit de Stichting Samenwerkende Imkersbonden waarbinnen de imkersbonden ABTB en 
ANI vertegenwoordigd waren, werd in 2017 het initiatief genomen om te komen tot een nog 
nauwere samenwerking. Dit resulteerde in 2018 in de oprichting van Imkers Nederland, 
waarbij de leden van ABTB en ANI over gingen naar de nieuwe vereniging Imkers Nederland. 
 
Het jaar 2018 heeft in het kader gestaan van het opzetten van een organisatie, waarbij de 
verschillen tussen de twee oorspronkelijke bonden zoveel mogelijk zijn opgeheven. Voor de 
jaren 2019 en 2020 is met een eerste beleidsplan een aanzet gegeven tot het consolideren 
en versterken van bestaande activiteiten en het opzetten van nieuwe activiteiten. Hierbij zijn 
de plannen voor 2020 in de knel gekomen door de Covid-19 perikelen. 
 
In dit Beleidsplan 2021-2024, dat geldt voor de jaren 2021 tot en met 2024, pakken we de 
draad weer op. Eerst worden in algemene zin de beleidsterreinen beschreven, waarop de 
vereniging activiteiten wil ontplooien en vervolgens worden vanaf pagina 3 voor een aantal 
aandachtsgebieden de activiteiten voor het eerste jaar van dit beleidsplan beschreven. 
 
Imkers Nederland wil actief zijn op de volgende beleidsterreinen: 
 

Vereniging 
• Het bevorderen van een actieve bijenhoudersvereniging, waarin de leden zich betrokken 

voelen. 

• Het bevorderen van de communicatie tussen bestuur, afdelingen en leden van Imkers 
Nederland. 

• Het bevorderen van de contacten tussen de afdelingen, hun leden en organisaties die 
betrokken zijn bij natuur en het vergroten van draagvlak in de samenleving.  

• Het bevorderen van de ledengroei en binden van nieuwe leden door begeleiding. 

• Het ondersteunen van activiteiten door de afdelingen. 

• Het stimuleren van de deskundigheidsbevordering van imkers. 

 

Bijen 
• Het bevorderen en in stand houden van de bijenpopulatie, honingbijen in het bijzonder, 

in Nederland.  

• Het ondersteunen van mogelijkheden voor vestiging van verenigingsstanden en het 
overigens verschaffen van gelegenheden voor het plaatsen van bijenvolken. 

• Het bijdragen aan de biodiversiteit en de betekenis van drachtplanten. 

• Het bevorderen van bijengezondheid. 
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Contacten 
• Het uitbreiden van de samenwerking tussen Imkers Nederland en de overige 

bijenhoudersorganisaties c.q. -verenigingen in Nederland en daarbuiten.  

• Bijdragen aan het oplossen van Europese en landelijke vraagstukken betreffende bijen 
en bijenhouden. 

• Het promoten van de bijenhouderij. 

• Participatie in landelijke projecten en vertegenwoordiging in overlegdelegaties met 
landelijke en provinciale overheden. 

 

Bijenproducten 
• Het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse honing en andere bijenproducten.  

• Het doen van onderzoek naar bijenproducten. 

• Het bevorderen van deskundigheid ten aanzien van bijenproducten. 
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Activiteitenplannen 
 
Naast de algemene beleidsvoornemens is ook de invulling van de verschillende 
aandachtsgebieden door de genoemde commissies van belang; dit betreft activiteiten op de 
volgende aandachtsgebieden. 
 

Voorlichting en PR 
 

Ons blad Mijn Bijen 
Er wordt gewerkt aan een blad Mijn Bijen dat in dienst staat van onze leden en zowel 
een informatief als informeel karakter heeft. 

De Nieuwsbrief 
Gekoppeld aan het ledenadministratiesysteem worden de leden periodiek door 
middel van een Nieuwsbrief geïnformeerd over belangrijke zaken.  

Pr-materiaal: banners/folders/flyers enz 
 Afdelingen hebben de beschikking over banners en vlaggen. Afdelingen kunnen via 
de website folders en flyers bestellen. De informatie op de folders/flyers wordt 
steeds geactualiseerd.  

Ondersteuning 
De afdeling Voorlichting en PR kan ondersteuning verlenen bij interne en externe 
presentaties (studiedagen/bezoek markten en festivals etc.)  en bij overige, vaak 
afdelingsgebonden presentaties  

 

Onderwijs 
 

Specifieke doelstelling onderwijsbeleid 
Imkers Nederland vindt het belangrijk dat alle vormen van onderwijs die vanuit de 
vereniging worden georganiseerd, als kenmerk hebben, dat zowel de voorbereiding 
als de uitvoering en nazorg, naadloos aansluiten bij de huidige kennis, ervaring en 
inzichten in de ontwikkelingen van het bijenhouden in ruimere zin (Zie ook bijlage 1, 
het beleidsplan van de onderwijscommissie) 

 

Taakstelling onderwijscommissie 
• Kennis en kunde overbrengen in een divers aanbod aan basis- en gevorderde 

cursisten. 
• Het verdient hiernaast ook een aanbeveling om specifiek aandacht te schenken 

aan jeugd en jongerenonderwijs. 
• Naast de opleiding bijenteeltleraar voor basiscursisten ook, d.m.v. het toevoegen 

van extra keuzemodules aan de leerstof bijenteeltleraar voor basiscursisten 
(drachtplanten, bijengezondheid etc.), de cursus bijenteeltleraar gevorderden te 
integreren in een algemene cursus bijenteeltleraar. 

• Stimuleren van afdelingen/leden tot het volgen van vervolgcursussen en vooral 
de opleiding bijenteeltleraar. 
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• Jaarlijks een lerarenbijeenkomst organiseren voor leraren basiscursus en leraren 
vervolg cursussen; enkele keren per jaar een Nieuwsbrief bijenteeltleraren 
verspreiden. 

• Samenwerken met zusterorganisaties om de kwaliteit van het onderwijs waar 
nodig of wenselijk te verbeteren. 

• Ontwikkelen van eindtermen voor alle door Imkers Nederland verzorgde 
cursussen. 

 

Activiteitenplan Onderwijs 
 

Overzicht cursuspakket dat vanuit Imkers Nederland plaatselijk of regionaal 
georganiseerd wordt, of vanuit de Onderwijscommissie: 
• Kennismaken met de honingbij en andere bestuivende insecten 
• Basis imkeren/bijenteelt voor beginners 
• Bijenteelt voor gevorderden 
• Korfteelt 
• Korfvlechten 
• Koninginneteelt 
• Drachtplanten 
• Bijengezondheid 
• Opleiding bijenteeltleraar voor basiscursisten/gevorderden 

 
Cursussen vanuit de Nederlandse Bestuivingscommissie of de 
Honingcommissie/bijenproducten georganiseerd: 
• Bijenproducten 
• Bestuivingsimker 
• Keurmeester bijenproducten 
• Andere vormen van deskundigheidsbevordering voor de leden die in het gat 

vallen tussen het einde van de beginnerscursus en het hebben van enige 
praktische ervaringen. 
 

Bijengezondheid 
 

Specifieke doelstelling beleid bijengezondheid 

• Imkers Nederland acht het van groot belang de bijengezondheid op een hoog 
niveau te handhaven.  

Activiteitenplan m.b.t bijengezondheid 

• Een bestuurslid coördineert de bijengezondheidscoördinatoren.  

• Jaarlijks worden opleidingen voor bijengezondheid georganiseerd evenals 
jaarlijkse terugkomdagen, waar mogelijk in samenwerking met zusterorganisaties 
en landelijke voorlichtingscentra 

• Imkers Nederland streeft ernaar dat iedere afdeling aan de eind van 2021 een 
bijengezondheidscoördinator (contactpersoon bijengezondheid) heeft.  
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• Iedere afdeling wordt gestimuleerd om deel te nemen aan regionale 
werkgroepen/bijendiagnose teams. 

• Uitbraken Amerikaans vuilbroed begeleiden en informatie verstrekken over bijen 
gezondheid via de website.  

 

Voedselplanten 
 

Specifieke doelstelling beleid voedselplanten 

• Er is een discussie in Nederland ontstaan over voedselconcurrentie. Imkers 
Nederland acht het zeer belangrijk, dat er voor alle insecten in Nederland gestreefd 
wordt naar een optimale verdeling van de voedselvoorraad. We willen dit bereiken 
door regionaal en landelijk aandacht te hebben voor een biodiversiteit, waar de 
soorten kunnen gedijen zonder elkaar te schaden. (zie Bijlage 2) 

Activiteitenplan m.b.t. voedselplanten 

• In dit kader zullen we streven naar contactpersonen voedselplanten in iedere 
afdeling per eind 2021, die regionaal op de hoogte zijn van de natuurontwikkeling.  

• Er wordt gewerkt aan een inhoudelijke discussie waarbij de gedachten van een ieder 
worden gerespecteerd. Mogelijk kunnen biodiversiteitsplannen gezamenlijk worden 
uitgewerkt.  

• De contactpersonen van de afdelingen zullen in een jaarlijkse bijeenkomst de 
regionale successen delen die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen. Een 
bestuurslid coördineert de voedselplantenafgevaardigden en organiseert samen met 
hen de terugkomdagen. 
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