
Basiscursus Bijenhouden. 

 

De cursus loopt door het gehele bijen seizoen, zodat de cursisten de ontwikkeling van een 

bijenvolk op de voet kunnen volgen. 

Alle noodzakelijke handeling worden door de cursisten zelf gedaan. 

Daarvoor zijn bijenvolken en het benodigde gereedschap op het Bijencentrum aanwezig. 

Natuurlijk zal de benodigde theoretische kennis niet worden vergeten  

Op 12 dagen met elk 4 lesuren en 4 dagen met 2 lesuren wordt over het jaar verdeeld de 

cursus gegeven. 

Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van een bijenvolk te leren kennen. 

We proberen de dagen van de cursus zo te plannen, dat alle belangrijke waarnemingen, 

ingrepen en activiteiten door het jaar heen mogelijk zijn en op de andere kant vakantie, 

feestdagen en lange weekenden vrij worden gehouden. 

Dat lukt niet altijd. De bijen staan in dit geval in het middelpunt. De training vindt meestal 

plaats op zondag van 9.00 uur tot 12.15 uur 

Aanschaf van spullen is voor de cursisten voorlopig niet nodig en zal door toegenomen  

Onze praktijkgerichte cursus maakt het mogelijk om reeds in het opleidingsjaar één of twee 

eigen bijenvolken te houden en te verzorgen. 

Het is mogelijk, in april een overwinterd volk (ca. € 140,--) of in juni een aflegger (ca. € 70--) 

te kopen. 

Tijdens de infoavond zal u verteld worden wat het risico is bij het kopen van een bijenvolk en 

dat men hier voorzichtig mee moet zijn. 

Belangrijk is het om alleen een bijenvolk te kopen wat vrij is van ziektes. 

Het overleggen van een geldige ziektevrije verklaring kan hier voor meer zekerheid zorgen. 

Dit geld tevens voor de aanschaf van gebruikte imkerij artikelen. 

Materiaal moet in goed staat zijn en vrij van ziekte verwekkers.  

Beter is het om nieuw materiaal aan te schaffen. 

Wij bieden een ontspannen en gemoedelijke cursus aan in het D-Nl Bijencentrum. 

Tijdens ieder cursus dag hebben we koffie, thee en koude drankjes.   

 Jullie opleidingsteam. 

 


