
De basiscursus



Het nut van het bijenhouden

• Een prachtige hobby.

• Maar wel een hobby waarvoor 
kennis nodig is!

• Dus altijd tenminste een cursus 
volgen. 

• Theoretische kennis aangevuld 
met praktijk.

• Mentor volgend jaar om op 
terug te vallen.



Imkers in Nederland

• Zijn (veelal) lid van de NBV 
(Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging) in Wageningen.

• Wij zijn de NBV afdelingen 
Amstelland (Amstelveen) en 
AVBB (Amsterdamse Vereniging 
tot Bevordering van de 
Bijenteelt)



De bijen

• Elk bijenvolk is verschillend.

• Een bijenvolk is een eenheid. Een 
superorganisme. 

• De imker volgt zijn bijen. 

• De basiscursus is een handvat.
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De imker en zijn bijen

De imker

• Heeft zijn bijen nodig. Hij beleeft 
plezier aan een hobby die een beetje 
geld (kan) opbrengen.

De bijen 

• Kunnen (konden) zonder imker goed 
functioneren.
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Belang van het bijenhouden

• Bestuiving.

• Productie van honing.

• Een prachtige hobby.



Bestuiving

• Bestuivingsimker.

• Reizen naar de dracht.

• Zaadteelt, fruit, koolzaad, heide.

• Wilde planten.



Niet alleen door honingbijen

• Solitaire bijen.

• Hommels.

• Vliegen.

• Vlinders.

• Zoogdieren, reptielen etc.



Honing

• Is voedsel, dus moet voldoen 
aan eisen.

• Is reclame voor ons vak/hobby.

• In Nederland onvoldoende 
productie.



was

• Raat moet regelmatig vervangen 
worden.

• Oude raat wordt gesmolten en 
hergebruikt.

• Kunstraat zonder gif?



Gevaren

• Te weinig dracht.

• Landbouwgif.

• Ziektes.



Ziektes

• Varroa.



Dracht

• Het hele jaar door.

• Stuifmeel is de belangrijke 
eiwitbron.

• Nectar is de motor.



Bestrijdingsmiddelen

• Neonicotinoiden = een 
systemisch middel.



De imker

• Begrijpt wat er nodig is om zijn 
bijen gezond te laten leven.

• Is vakkundig en handelt in het 
belang van zijn bijen.

• Wil  graag honing oogsten, maar 
doet dat met verstand.

• Omdat wij deze cursus serieus 
nemen heeft het diploma 
waarde.



Bij steek

• Voorkomen steken door rustig 
werken.

• beschermende kleding.

• Handelen bij steken.

• Vertel het aan jouw begeleider.



bescherming
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De cursus

• Het theoriedeel van de cursus in 
Amstelveen is op donderdag 
avond. De praktijk op zaterdag 
ochtend.

• De cursus in Amsterdam is op 
zaterdag ochtend.

• De cursus in Amstelveen begint 
op 21 februari. 

• In Amsterdam op 9 maart.

• Lesschema’s zijn afgestemd.

• Daardoor is het vaak mogelijk 
om een les in te halen.



Waarom wil je imkeren???

• Plezier en ontspanning.

• bewuster met de natuur bezig 
zijn.

• Geld verdienen. 

• In de stad.

• Op de volkstuin.

• Op het bijenpark.
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• Bijenparken AVVB Vol
• Bijenpark Waterland Vol  
• Bijenpark Amstelveen Vol
• Schooltuinen Vol 
• Volkstuinen, toestemming nodig
• Eigen tuin, overleg met buren.
• Bedrijven

Waar kun je imkeren?

Amstelland

AVBB

Waterland



Zijn er nog vragen?



Dank voor uw aandacht


