
 

  

  

    

Basis - cursus Bijenhouden   

De Imker opleiding!   



 

  

• Vereniging van mensen die bijen houden als hobby maar ook als 

vak.   

• Een belangrijke bijdrage aan natuur behoud door bestuiving 

waardoor zaad en bes-vorming ontstaat, wat flora fauna ten 

goede komt of zich kan handhaven.   



 

• Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en 

verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook 

andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.  

• Bijdrage leveren aan natuur behoud en land- tuinbouweconomie.  

  

• De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en 

is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen die bijen willen 

houden als vrije tijdsbesteding.   



 

  

  

•   Verzorgen van basiscursus Bijenhouden   
•   Verzorgen van lessen op basisscholen groepen 3 en 4    

meehelpen bij bijenlessen de Höfte voor groepen 5 en 6   
•   Verzorgen van het project “Zaailint” Noordoost Twente   
•   Verzorgen bijeenkomsten voor leden en donateurs   
•   Een keer per jaar ledenvergadering   
•   Verzorgen een paar excursies    
•   Voorlichting op open dagen (dag van het park, arboretum,    

Hulsbeekdag, etc.   
•   Twee bijenstallen geadopteerd bij het Arboretum en Milieu    

Educatief Centrum de Höfte   



 

  

  

Bijenstal Arboretum Poort Bulten   



 

  

  

Bijenstal De Höfte   



 

  

  

Imker in de Klas (groep 3 en 4)   



 

  

  

Zaailint   



 

  

  

Basiscursus Bijenhouden   

Het doel van de cursus is het opdoen van kennis    

en vaardigheden om:   

   Verantwoord om te kunnen gaan met bijen en hun    
natuurlijke omgeving   

   Een gezonde bijenstand te kunnen onderhouden    
en in stand houden op een bijenvriendelijke    
manier.   



 

  

  

Hoe ziet de cursus eruit?   

   De cursus start met een tweetal theorie lessen waarmee je    
voldoende basiskennis opdoet om de daarop volgende    
praktijklessen te volgen.   

   Daarnaast worden er een aantal uren thuisstudie verwacht.    

   Tijdens de praktijklessen zullen de onderwerpen theoretisch    
worden toegelicht.   

   Hiermee krijg je voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig    
een leuke en interessante hobby te kunnen uitoefenen.    



 

  

  

Theorielessen    

•   Hoe leeft een bijenvolk.   
•   De Imker en zijn bijen.   
•   Thuisstudie:   

  Anatomie   

  Van ei tot bij   
  Koningin, werkster, dar   

  Zwermverhindering   

  bijenziekten   



 

  

  

Praktijklessen   

•   Kennis van basismaterialen   

•   Werken in de bijenkast   

•   Voorjaarsinspectie, afleggers maken, doppen    

breken, varroacontrole, etc….   
•   Honing oogsten en slingeren   

•   Een heel bijenjaar meelopen olv een ervaren    

imker/bijenteelt leraar   



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  

  

Resultaat Cursus   

•   Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken.   
•   Het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin.   
•   Te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden.   
•   Te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de    

honingkamer nodig hebben.   
•   Het zwermen te voorkomen.   
•   Afleggers te maken.   
•   Volken te verenigen.   
•   Te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa.   
•   Enthousiast over het bijenhouden te vertellen   
•   Contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de    

vereniging.   



 

  

  

    

Basis - benodigdheden   

Imkerjas   
Kastbeitel   

Veger   

Ramenheffer   

Beroker   

Dathepijp   

Kast   



 

 

  

  

Interesse?   

•   Meld je dan aan bij:   

Vincent Piscaer   

Kruijskamp 35   

7576     ER Oldenzaal   

06 - 51293272  

secretaris@bijenoldenzaal.nl   


