
Groencommissie
Twee maal per jaar heeft de groencommissie over-
leg met de gemeente. We werken samen aan een 
duurzame en bloemrijke leefomgeving voor bijen 
en vlinders. In 2011 is daar de basis voor gelegd in 
het Convenant Verbetering drachtplanten en bo-
men. Onder andere door aangepast maaibeleid en 
bloemrijke bermen staat Apeldoorn er goed voor. 
De gemeente Apeldoorn is in 2019 door Nederland 
Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. 

Zwermen
Hoewel de meeste imkers het proberen te voorko-
men, is zwermen een natuurlijk gebeuren.  Als u er-
gens een zwerm ziet hangen kunt u dat melden via 
onze website. Daar vindt u de contactgegevens van 
verschillende imkers  die de zwerm graag komen 
scheppen. 
http://imkers-apeldoorn-ugchelen.nl/bijenzwerm/

De imkersvereniging Apeldoorn- 
Ugchelen is een afdeling van 
de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging NBV. De NBV behartigt 
landelijk de belangen van de 
bijen en de imkers.

Hoe word ik lid?
Door lid te worden van onze imkersvereniging wordt 
u tevens lid van de NBV. U ontvangt dan het blad 
Bijenhouden en de digitale nieuwsbrief. Lid worden 
kan via de site van de NBV. 
www.bijenhouders.nl 
https://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/aanmelden

Hoe word ik donateur?
Als donateur wordt u uitgenodigd voor onze vereni-
gingsavonden en u wordt op de hoogte gehouden 
van onze activiteiten. Heeft u geen bijen en draagt 
u de vereniging en/of de imkerij een warm hart toe? 
Meldt u zich dan aan via onderstaand mailadres.

Hoe draag ik bij als bedrijf of organisatie?
Door ruimte beschikbaar te stellen voor bijenkas-
ten. Door uw terrein te voorzien van drachtplanten. 
Een lezing/ demonstratie over bijen aan te bieden 
aan medewerkers.

contactgegevens
secretaris@imkers-apeldoorn-ugchelen.nl

bankrekening:
NL95 RABO 0393 4225 85
t.n.v. Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen.
http://imkers-apeldoorn-ugchelen.nl/contactgegevens/

Educatie
Het team educatie geeft in samenwerking met het 
IVN voorlichting op basisscholen in de gemeen-
te Apeldoorn. We vertellen over het leven van de 
honingbij, het belang van bestuiven voor mens en 
natuur en over biodiversiteit. Daarnaast zijn we te 
vinden op verschillende markten in de buurt om 
het publiek te informeren over bijen, bloemetjes, 
honing etc.   

Cursussen
Via onze vereniging kunt u zich opgeven voor diver-
se imkercursussen. 
http://imkers-apeldoorn-ugchelen.nl/cursussen/

Mentorschap beginnende imkers
Het houden van bijen is een fascinerende hobby 
waar de bijen ons vaak weer verrassen door het an-
ders te doen dan wij verwachten. Het neemt vele 
jaren om alle factoren, die het leven en de ontwik-
kelingen in een bijenvolk beïnvloeden te doorgron-
den. Ervaren imkers willen graag als mentor een 
vraagbaak zijn voor beginnende imkers.

Imker zijn is meer dan het houden van bijen en het 
oogsten van honing. Het brengt je dichter bij de 

natuur en het doet je verwonderen.

www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl

Imkersvereniging
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Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen telt ruim 90 
actieve leden.
Onze vereniging verbindt imkers door samen het be-
lang van de imkerpraktijk te behartigen en ons in te 
zetten voor bestuivende insecten en biodiversiteit. 
Dit doen we door kennisoverdracht en uitwisselen 
van ervaringen tijdens informatieve bijeenkomsten, 
cursussen, schoolbezoeken en markten. 

Verenigingsavonden
In de winter organiseren wij maandelijks avonden 
met interessante sprekers over imkeronderwerpen, 
bijen, drachtplanten, biodiversiteit en nieuwe ont-
wikkelingen.

In voorjaar en zomer, het bijenseizoen, zijn er gezel-
lige “bij-praat” avonden op mooie bijenlocaties. Be-
ginnende en doorgewinterde imkers delen daar in 
levendige gesprekken hun ervaring en kennis. Elk 
jaar is weer anders! Cursisten zijn ook van harte wel-
kom op deze avonden. http://imkers-apeldoorn-ug-
chelen.nl/activiteiten-agenda/

LOI
Elk jaar tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen,  
stellen imkers hun stal open voor het publiek en 
vertellen enthousiast over de fascinerende wereld 
van de honingbij. Tevens houden wij in dit weekend 
op zaterdagavond een barbecue voor leden.

Honingmarkt
Op de derde zaterdag in september organiseren we 
in Ugchelen de Honing-Natuur- en Hobbymarkt. 
Deze markt is in 1967 opgericht om locale imkers 
de gelegenheid te geven hun honing te koop aan 
te bieden.

Bijenstallen
Verspreid over Apeldoorn en omgeving beheert de 
vereniging vier bijenstallen. Daar kunnen leden, die 
geen geschikte tuin voor bijen hebben, hun kasten 
plaatsen.

Bij-Zuid” Zuiderpark

Bijenstal Ugchelen

“H.G. Maagendans” Wenum-Wiesel

“Klein-Zonnehoeve” Groot Zonnehoeve

Honingslinger en wassmelter
De vereniging heeft voor leden een wassmelter en 
honingslinger in bruikleen beschikbaar.
 


