Enquête onder de volgers van de NBV-Bijenblog
Inleiding
Aan de enquête naar het gebruik en naar de wensen van de BLOG-volgers hebben 518 respondenten
deel genomen. Ruim 17% van de abonnees heeft hiermee gereageerd op de uitvraag.

De deelnemers
De reacties waren afkomstig van zowel ervaren als minder ervaren imkers. Bijna 53% van de
deelnemers verzorgt al 5 jaar of langer bijenvolken. Ruim 47% is de afgelopen 5 jaar begonnen met
bijenhouden. Deze verhouding sluit goed aan bij alle imkers in Nederland.

De omvang van de bijenstanden
De groep nieuwe imkers (tot 5 jaar ervaring) heeft gemiddeld ruim 4 volken, terwijl de groep imkers
met meer ervaring ruim 11 volken hebben. Het gemiddelde over beide groepen is bij deze enquête
bijna 8 volken. Dit betekent dat de beroepsmatige imkers met enige honderden volken niet
gereageerd hebben op deze enquête. De (semi-)beroepsimkers vallen dan niet onder de doelgroep
van deze Bijenblog.

Internationale belangstelling
Uit de reacties is gebleken dat het Bijenblog ook in met name België populair is. Ruim 11% van de
reacties kwam uit België. Daarnaast kwamen er reacties uit Duitsland en Frankrijk. Twee imkers
hadden hun volken in twee landen staan namelijk België/Nederland en Duitsland/Nederland.

Met welk kasttype wordt er gewerkt?
Onder de deelnemers aan deze enquête wordt vooral gewerkt met de traditionele spaar- of
simplexkast. Bijna 83% werkt met dit kasttype, een kleine groep hier binnen (1,3%) werkt met een
aangepaste raamformaat in de vorm van Duhoka- of Combiramen. Daarnaast wordt regelmatig
gewerkt met Dadantkasten, ruim 8% van de deelnemers gebruikt deze kast.
Een zeer kleine groep werkt met TopBarHives (1,9%), natuurbouwkasten (1,7%), of een Golzkast
(1,3%). De overig genoemde kasten, zoals WBC e.d. betreft slechts een enkeling. Bij de
koninginnenteelt wordt vaak gebruik gemaakt van MiniPlussen.

Imkerwerkzaamheden en de mate van belangstelling
Het imkerjaar kun je indelen in allerlei perioden, waaraan weer specifieke imkerwerkzaamheden zijn
gekoppeld. De deelnemers konden uitspreken waar vooral hun interesse naar uitgaat inzake de
BLOG-berichten.
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In volgorde van belangstelling, met tussen haakjes het aantal keren dat dit onderwerp genoemd
werd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voorjaarscontrole en het groeiseizoen van het bijenvolk (372)
Zwermbeheersing in mei/juni (347)
Koninginnenteelt (198)
Varroabestrijding (189)
Inwinteren (151)
Zomerdracht (101)
Winter APK (77)
Oxalen in de late herfst/vroege winter (48)

Grafisch weergegeven is duidelijk te zien waar de interesse naar uitgaat. 75% van de belangstelling
gaat uit naar de voorjaarsontwikkeling, de zwermbeheersing, koninginnenteelt en varroabestrijding.
Dit zijn overduidelijk de meest belangrijke interessegebieden van de BLOG-volgers.
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Belangstelling voor de verschillende BLOG-categorieën
De deelnemers konden aangeven naar welke categorieën hun belangstelling met name uitgaat. In
volgorde van belangstelling zijn dat (tussen haakjes het aantal keren genoemd):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imkerwerkzaamheden (358), met daarbinnen TBH (33) en Dadant (50)
Bijengezondheid (242)
Imkerobservaties (239)
Varroamijten en de bestrijding (184)
Koninginnenteelt (138)
Bloeiende insectenplanten (126)
De natuur in en om de kast (88)
Treatment Free Beekeeping (73)
Hommels, wespen en vlinders (18)

Ook bij deze indeling zie je dezelfde belangstelling terugkomen, waarbij het aspect Bijengezondheid
en imkerobservaties duidelijk veel belangstelling heeft. De categorie “andere insecten” valt blijkbaar
buiten het primaire aandachtsgebied, hetgeen ook wel begrijpelijk is.

Ontbrekende of missende onderwerpen?
Aangezien dit BLOG verhaalt over de persoonlijke ervaringen van de auteur en imker Ben Som de
Cerff, heeft dit als consequentie dat met name Buckfastbijen getoond worden in kasttypen, die in zijn
imkerij gebruikt worden. Hierdoor kan hij dus geen blogberichten plaatsen over korfimkeren,
Golzkasten of het werken met Carnica’s of Zwarte Bijen. Door een enkele deelnemer aan deze
enquête werd daarom wel gevraagd.
Daarnaast heeft de auteur van het BLOG een eigen visie ontwikkeld op bepaalde
imkeraangelegenheden, waardoor bepaalde onderwerpen minder of niet aan de orde zullen komen.
Zoals bijvoorbeeld het vrij laten zwermen van volken. Alhoewel het zwermgebeuren een prachtig
verschijnsel is, dat bij iedere imker wel eens voorkomt, is de auteur van dit BLOG van mening dat
zwermen tevens vervelende consequenties kan hebben. De kans op het overlijden van het volk,
wanneer de zwerm niet geschept wordt door een imker, is bijzonder groot. Daarnaast is een volk in
de spouwmuur of schoorsteen van buren geen pretje en een kostbare aangelegenheid om op te
laten lossen. Dat daarbij duizenden bijen worden omgebracht, is helemaal dieronvriendelijk.
Het maken van een broedaflegger, veger of vlieger zal wel getoond worden als middel om zwermen
te voorkomen c.q. na te bootsen.
Ondanks het feit dat de auteur gediplomeerd docent bijen- en koninginnenteelt is, zijn er toch nog
kennisgebieden waarvan hij minder kaas gegeten heeft of die niet zijn directe interesse heeft.
Voorbeelden hiervan zijn Apitherapie (medicinale toepassing van bijenproducten) en wilde bijen.
Naar deze onderwerpen werd wel gevraagd door een enkeling.
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Suggesties voor video-opnamen
Deze vraag heeft een geweldige hoeveelheid suggesties opgeleverd. Overigens zijn heel veel
genoemde onderwerpen al eerder door blogger Ben op video gezet en te zien via het eigen YouTube
kanaal van de auteur.
Binnen het YouTube kanaal zijn er zogenaamde “afspeellijsten” gedefinieerd. Hierbinnen zijn
bijvoorbeeld alle video’s van het zwermen van volken opgenomen of allerlei video’s over
koninginnenteelt inclusief het merken en knippen van koninginnen.
In voorkomende gevallen zullen deze handelingen in het komende jaar weer gepubliceerd worden
via het BLOG en het YouTube kanaal.
De volgende onderwerpen en suggesties werden aangedragen:
























Schoonmaken van kasten
Doppen breken
Laten zwermen
Raten vervangen bij natuurbouw
Zwermbeheersing
Afleggers maken
Controle gezondheid broed
Wasverwerking
Vliegplank observaties
Voorjaarscontrole
Moeren merken en/of knippen
Kunstzwermen maken
Winter APK
Bijvoeren volken in de winter
Ruimte geven in een TBH
Koninginnenteelt
Invoeren jonge koninginnen
Zoeken van de moer
Splitsen van volken
Propolis oogsten
Voorjaarshoning oogsten
Hoe bepaal je of er voldoende honing te oogsten is?
Maken van een starter en pleegvolk
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Tenslotte
Heel veel reacties waren zeer positief en velen spraken de wens uit om vooral op de huidige weg
door te gaan. Hartelijk dank voor dit soort geluiden, want dit stimuleert enorm.
Wij zullen ons best doen om op de genoemde suggesties in te spelen. Waar mogelijk zullen we de
kopjes nog beter aanduiden, zodat al eerder beschreven of gefilmde onderwerpen nog goed te
vinden zullen zijn.
Zoals gewend, zullen alle vragen via het BLOG beantwoord worden.
Ben Som de Cerff, hobby-imker en docent bijenteelt
Frank Moens, projectleider communicatie NBV
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