Kennis en ervaring bij de Nederlandse imker
Onder de NBV-website bezoekers en de Imkernieuwslezers is er in november 2015
een enquête gehouden over de opleidingen, de interesse in vervolgopleidingen en de
wijze, waarop imkers meer kennis vergaren.
Aan deze enquête hebben 92 mensen deel genomen, samen hadden ze 1229
volken. Aangezien door 8 mensen ingevuld werd dat ze geen volken hadden, komt
het gemiddelde aantal volken per imker neer op 14,6.
Tegenwoordig lijkt de basisopleiding de eerste primaire stap te zijn, die gezet wordt
in de carrière van een beginnend imker. Uit deze enquête blijkt dat dit vroeger wel
eens anders ging. Onder de deelnemers waren 13 imkers (14%), die geen officiële
basisopleiding gevolgd hebben. Bijna al deze 13 imkers, zonder het bekende
diploma, hebben al meer dan 20 jaar bijen.
Imkers ingedeeld naar ervaringsjaren
Indien we kijken naar het aantal jaren dat imkers ‘bijen houden’ als hobby hebben,
dan zien we dat bijna de helft (46,7%) minder dan 10 jaar ervaring heeft. Eén op de
drie imkers is de afgelopen 5 jaar aan deze hobby begonnen. De instroom is dus erg
groot geweest de afgelopen 5 jaar. Deze groep zal vrijwel zeker in de markt zijn voor
vervolgopleidingen, seminars en workshops. De groep van meer ervaren imkers en
bestuurders hebben dus een uitdaging om hierin te voorzien.
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Figuur 1 Imkers naar ervaringsjaren
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Relatie tussen het aantal volken en de ervaringsjaren van de imker
Dat deze hobby soms ‘verslavende’ trekjes heeft, blijkt wel uit de relatie tussen het
aantal volken en het aantal jaren imkeren. Alle deelnemers met meer dan 25 volken
(13 imkers) hebben vrijwel allemaal al langer dan 20 jaar bijen.
Onder de 13 imkers met 11 tot 26 volken heeft 61% al langer dan 20 jaar bijen.
Onder de imkers met 6 tot 11 volken heeft 52% al langer dan 20 jaar bijen.
Als je kijkt naar de nieuwe lichting imkers, die in de afgelopen 5 jaar begonnen zijn
met bijen houden, dan zie je het volgende beeld:
In deze groep van 30 imkers (32,6% van alle deelnemers) heeft 70% minder dan 5
volken, 16,6% heeft tussen de 5 en 9 volken en 13,3% heeft 10 of meer volken
(maximaal 17 volken).
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Figuur 2 Imkers met 0 tot 5 jaar ervaring

Als je vervolgens kijkt naar de groep imkers, die al langer dan 10 jaar bijen houden,
dan krijg je een heel ander beeld: in deze groep van 49 imkers (53,2% van alle
deelnemers) heeft 24,5% minder dan 5 volken, 28,6% heeft tussen de 5 en 9 volken
en 46,9% heeft 10 of meer volken (maximaal 135 volken).
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Figuur 3 Imkers met meer dan 10 jaar ervaring

Vervolgopleidingen en andere mogelijkheden om kennis te vergaren
Van de 79 imkers met een officiële basisopleiding geven 49 (62%) te kennen op één
of meerdere van de volgende gebieden vervolgopleidingen gedaan te hebben:






Bijengezondheid
Bestuiving
Koninginnenteelt
Drachtplanten
BD-imkeren

Andere scholingsmogelijkheden, waar ook de interesse naar uit gaat, zijn:











Korfvlechten
Studiedagen
Ledenbijeenkomsten met sprekers
Imkeren met bepaalde rassen
Honing verwerken en andere producten
Bijenteelt leraar
Specialist bijengezondheid
Gezondheidscoördinator
Honingkeurmeester
Bijenproduct specialist

Op de vraag waar men zich verder nog in zou willen bekwamen, kwamen naast de
eerdere genoemde opleidingen, de volgende antwoorden:
 Teelt VSH-lijnen
 Imkeren in Dadant kasten
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Volksverjonging
Chemicaliënvrij varroa behandelen
Imkeren in TBH
Drachtverbetering
Apitherapie

Op de vraag hoe men naast reguliere opleidingen nog meer kennis vergaart,
kwamen de volgende antwoorden in volgorde van het aantal keren, dat e.e.a. werd
genoemd:











Het blad Bijen houden (81x)
Imkernieuws (76x)
Afdelingslezingen (61x)
Diverse websites en imkerfora (59x)
Studiedagen (44x)
Het Bijenblog (33x)
Buitenlandse bladen (27x)
Imkercafés bijwonen (21x)
Boeken (5x)
Congressen (2x)

Andere losse opmerkingen, die naar aanleiding van de enquête nog geplaatst
werden, zijn:
 Waarom worden er geen studiedagen in het westen of oosten gehouden?
 De opleidingen zijn weinig vernieuwend en sluiten minder goed aan bij de
moderne imker.
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