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Landbouwonderwijs in Gendt rond 1952



Bijenorganisaties en hun invloed.

De A.N.I Algemene Nederlandse Imkersvereniging 

opgericht op 10 november 1934, splitsing van uit VBBN

door conflict over suikerprijs en distributie.

Imkerbond ABTB, 1 januari 1948 was de officiële 

datum van de geboorte van de R.K. Bond van 

Bijenhouders van de Aartsdiocesaene R.K.  Boeren en 

Tuindersbond.  In 1995 ging de imkerbond los van de 

fuserende Moederbond met de GLTO en verder als 

Imkersbond ABTB

Rond 1896 zijn de LLTB en de NCB 1922 / 1995 ZLTO 

ontstaan, op 1 januari 2006 zijn deze gefuseerd met de 

VBBN uit Wageningen tot NBV.



Oprichting van de Stichting  Bedrijfsraad voor 

de bijenhouderij in Nederland opgericht 24-11-

1948

Door VBBN 14000 leden LLTB 3000 leden en 

NCB 5000 leden inleg 1 cent per lid. Domicilie 

Utrecht.

Het doel van de Stichting de behartiging van 

de algemene imkersbelangen in Nederland en

samenwerkingsverband als spreekbuis naar de 

overheid.

In later stadium zijn imkerbond ABTB en ANI 

toegetreden.

Kees Roelen NCB /ZLTO heeft als secretaris/ 

penning meester grote rol gehad.

Nadat het proefstation Schiermonnikoog uit de

de bedrijfsraad is gehaald heeft NBV in 2007 

de bedrijfsraad verlaten. 

Uit de bedrijfsraad is Imkers Nederland 

ontstaan.



Oorspronkelijk plan van bedrijfsraad als suiker distributiecentrum

1972 bouw Bijenhuis VBBN 

Mr. L.R.J Ridder van Rappard voorzitter VBBN van 31 mei 1937 tot 

1977. Heeft grote invloed op imkerij gehad.



Onderwijs /voorlichting in de bijenteelt

Het onderwijs werd door land en 

tuinbouwscholen geven

door docenten van de school.

Later wordt dit overgenomen door de AOC die 

cursussen

gedeeltelijk bekostigden.

Vanaf 2004 wordt die door de imker 

organisaties zelf gedaan.

Tot dan kende de NBV alleen opleidingen voor 

bijendocenten waaraan een groot te kort 

ontstaat.

De diploma’s worden afgegeven door de 

Imkerbonden.



Overheid begeleiding in de Nederlandse Imkerij

Rond 1906 werden er diverse Rijkslandbouwleraren benoemd, die adviezen gaven  

aan boeren en tuinders.

Hieruit ontwikkelde zich de Rijksland en Tuinbouwvoorlichtingsdienst.

Op 1 januari 1918 besloot de toenmalige Directeur Generaal van de Landbouw tot 

oprichting van een Rijks bijenteelt consulentschap en de heer L. van Giersbegen

werd de eerste Rijksbijenteeltconsulent



In 1918 werd ook de opleiding voor leerkrachten in de bijenteelt ter hand genomen

De heer Ir A. Minderhoud werd in 1920 tot adjunct- rijk bijenteelt consulent benoemd en in 

1921 voor het noorden en het oosten van het land.

Van Giersbergen voor het zuiden en westen van het land , in 1937 ging hij met pensioen, 

waarna dhr. Minderhoud het gehele land moest doen.

In 1939 werd Ir. J. Mommers benoemd als bijenconsulent, 

1945 met standplaats Tilburg voor het zuidelijke deel en Minderhout  boven de rivieren

In 1948 werd naast de Stichting Bedrijfsraad voor Bijenhouderij in Nederland de stichting 

instituut voor Bijenonderzoek opgericht (I.B.O.) te Wageningen.

In 1988 wordt het nieuwe laboratorium in de drachtplanten tuin  Ambrosiushoeve geopend.

Het gebouw heeft de vorm van een bij. En had een bijzondere bibliotheek, die verloren is 

gegaan.

In 2001 wordt Ambrosiushoeve te Hilvarenbeek gesloten en verhuisd naar Wageningen 

waar het de naam PPO krijgt.

Inmiddels weer  om gedoopt tot bijen WUR



Van 1898-1991 maandblad “Maandschrift voor Bijenteelt” , “Bijen” werd uitgegeven 

van 1992 tot 2006 VBBN samen met NCB LLTB en imkerbond ABTB. 

Na 2006 heeft de Imkerbond ABTB het blad voortgezet met SBI en ANI. (thans “mijn 

Bijen) 

Het huidige blad  van de VBBN heet “Bijen houden”

Inmiddels heb ik 115 artikels voor het maandblad geschreven.

Bertus de Jong en 
Rinus van Ravenstein



1988 40 jarig bestaan



December 1998



Toon Kuster oud voorzitter rechts Theo Joosten



Enkele hoogte punten van de afdeling in sneltrein vaart

1991 ontvangst hoofdbesturen:

ABTB, LLTB, NCB 

Kerkdienst

Laatste gezamenlijke Studiedag

Bezoek Floriant Bemmel met 

veilingklok.

Afsluitend diner met besturen.



Met vliesje van Judaspenning en 
spelden bijen gemaakt op vloer 
bedekking. Overige thema, 
bestuiving, Nederlandse ”zwarte 
Bij” promotie, nationale 
honingpot, wasfiguren, vliegkooi 
bijen, bestuiving in kas etc.



1996 kamperen Schiermonnikoog, Duitsland.

Uitstapjes bindingsuitjes



50 jarig bestaan 1998



Gerard Hollander en Geert Schrijver.

Biodiversiteit en dijken sprekers Lei Hensels 
en Professor Zomerdijk.



Diverse Scouting contacten, rollenspel in 
oude veilinghal.



Onderscheidingen



Overige belangrijke gebeurtenissen: 1989 bezoek kerncentrale 

Dodewaard n.a.v. Tsjernobyl, aanschaf waspers kunstraat, 

microscoop, onderzoek Nosema, vleugel index bepalen, mede en 

bier brouwen, bezoek gebroeders van Beek. Convenant  

gemeente Lingewaard werk Karin van der Laan GroenLinks  Etc.



Publiciteit. TV Gelderland o.a. Harm Edens, Tv Lingewaard. Lokale en regionale 

kranten, radio , kersenfeesten Gendt Regionale markten, les pakketten lezingen scholen 
Lezingen bejaardenhuizen ,Scouting, Rangers WNF , natuurorganisaties , gemeenten 
,etc.



Dank voor uw aandacht !


