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Biodynamisch imkeren 2017 
- Introductiecursus- 

  
Je voelt je aangetrokken tot de bijen.  Misschien doordat je gehoord hebt dat het 
niet goed  met ze gaat. Misschien omdat een naast familielid ook imkerde. Je kent 
misschien uit eigen ervaring de betoverende werking van de insectenwereld in de 
natuur.  Je hebt vernomen dat er verschillende manieren zijn om met ze om te gaan. 
Je vraagt je af hoe deze kleine maar o zo belangrijke en kwetsbare dieren nu 
eigenlijk leven. Je vraagt je wel eens af wat jezelf voor ze kan doen. 
 
Ga dan op stap met biodynamisch werkende imker Jos Willemse. Hij neemt je mee 
op een reis naar de betoverende wereld van de honingbij. Hij laat je kennismaken 
met haar leefwereld en hoe je haar stapje voor stapje kunt leren kennen. Hoe je 
naderbij kan leren komen. Je leert wat belangrijk voor haar is en hoe je haar kunt 
ondersteunen. We doen dit op Landgoed  Kraaybeekerhof waar door enthousiaste 
vrijwilligers en imkers een prachtige bijentuin en bijenstal is aangelegd. Zie 
www.debijentuin.nl  
 
Doelgroep 
Iedereen die wil weten hoe een biodynamisch imker kijkt en werkt met honingbijen 
en die overweegt om vanuit deze visie ook te willen leren kijken, denken en werken.  
 
Doel 
Het leren kennen van de honingbij in haar natuurlijke jaarcyclus van groeien, 
zwermen en winterrust. Het leren waarnemen zowel in als buiten de bijenkast.  Het 
ervaren wat het met je doet om de bijen te ontmoeten en leren hoe te handelen.  
Leren aan het voorbeeld hoe Jos met bijenvolken omgaat en leren waarom hij 
handelt zoals hij het doet.  
 
Na de cursus ben je in staat om: 

 Je een beeld te vormen van de jaarcyclus van het bijenvolk . 
 Aan te geven hoe je de bijen kunt ondersteunen. 
 Aan te geven wat belemmerend werkt op de gezondheid van de honingbij. 
 Zelfstandig een bijenkast te openen en de belangrijkste “organen” te 

herkennen. 
 Zelfstandig een eerste beoordeling te maken van een bijenvolk. 
 Zelf te beoordelen welke ingrepen gewenst zijn en welke niet. 
 Zelf een selectie te maken van drachtplanten voor in je tuin. 
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Inhoud en opzet 
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 Opbouw en ontstaan bijennest,  raatbouw,  behuizing, warmte. 
 Voortplanting van de bij; het zwermen, de bruidsvlucht. 
 De plaats en functie van de dar, werkster en de koningin en hun samenhang. 
 Honing oogsten voor de imker en/of voedsel voor de winter? 
 Het belang van drachtplanten; over de kwaliteit van bijenvoeding. 
 Belemmerende en ondersteunende maatregelen/ingrepen. 
 De jaarcyclus en de begeleiding  door de imker. 
 Het doen van waarnemingen rondom en in de bijenkasten. 
 Hoe kan ik het bijenwezen ontmoeten? Doet dat ertoe? 
 Zelf de kast openen en de volksontwikkeling  leren beoordelen. 
 Varroa, ziekten bestrijden en/of het volk ondersteunen? 

Tijdens alle cursusdagen zal er naast één of meerdere inleidingen worden gewerkt 
rondom en in de bijenkasten in de Bijentuin, wanneer het weer dit toelaat. Naast 
klassikaal les geven zal er bij voorkeur veel ruimte zijn voor interactie. 
 
 
Data, docenten, kosten 
Plaats  Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen 
 
Data  Zes zaterdagen van 9.30 -16.15 uur:  

22 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 26 aug en 2 sep 2017 
LET OP:  deze cursus wordt ook gegeven op locatie in Punthorst,  
BD boerderij de Zonnehorst, 6 dinsdagavonden vanaf 25 april 

 
Docent:  Jos Willemse, biodynamisch Odin imker zie www.odin-imkerij.nl 
 
Kosten:   € 375,- incl. verblijfskosten (koffie, thee, lunch) en inschrijfgeld €75,-  
 
Inschrijven en informatie 
Je kunt je inschrijven voor de cursus via de website www.kraaybeekerhof.nl 
Voor meer informatie kun je terecht bij academie@kraaybeekerhof.nl 
 


