
Basiscursus Bijenhouden op Imkerij Landgoed Bleijendijk in Vught 

  

Op Landgoed Bleijendijk in Vught start op 8 maart 2023 de basis-cursus bijenhouden. De cursus 
bestaat uit 11 bijeenkomsten  en wordt op 19 juli 2023 afgerond met een officieel diploma 
“basiscursus Bijenhouden”. 

De cursus wordt gegeven door John van den Wildenberg, Leraar bijenteelt en imker van de Imkerij 
op Landgoed Bleijendijk. In de cursus wordt het in de praktijk -werken met de bijen- zoveel mogelijk 
gecombineerd met theoretische kennis. De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers die 
daadwerkelijk overwegen 1 of meer bijenvoilken te gaan houden op een eigen locatie. Maar 
natuurlijk is het uw eigen beslissing of u dat uiteindelijk ook zult doen. In ieder geval heeft u na het 
volgen van de basiscursus daarvoor alle basiskennis in huis om het bijenvolk en de vraag die zij 
hebben aan de imker te begrijpen. 

Uniek aan onze cursus is dat wij u in staat stellen om gaandeweg de cursus een bijenvolk en 
complete kast van ons te huren. Natuurlijk moet u daar dan wel een plek voor hebben bij u thuis. 
Aan het einde van de cursus kunt u het besluit nemen om volk en/of kast over te nemen en dan bent 
u de trotse eigenaar van uw eigen bijenvolk. Natuurlijk kunt u het volk ook terug geven na het einde 
van de huurperiode die afloopt na de diplomering op 19 juli. 

Als imker zult u gaandeweg na uw diplomering uw eigen methode ontwikkelen die bij u en uw bijen 
past. Onze basiscursus helpt u daarbij om daarin uw weg te vinden.  Op Imkerij Bleiejendijk wordt 
natuur-en bijenvriendelijk ge-imkerd. Zo wordt er o.a. slechts honing geoogst welke de bijen 
“over”hebben, worden de vleugels van de koningin niet geknipt en blijven de bijen hun hele leven op 
de Vughtse bijenstand. Wij streven ernaar de bijen zoveel mogelijk in staat te stellen om zich lokaal 
aan te passen aan de omgeving van Vught (cirkel van 6 km). De honing van Imkerij Bleijendijk is een 
pesticidevrije honing. En daar zijn we trots op want 75% van de honingstalen van over de hele 
wereld bevatten pesticides.  

In de maanden maart vinden 4 inleidende lessen plaats.  Zodra de bijen vliegen maken we al meteen 
kennis met de bijen op de bijenstand. . U werkt in een groepje van 3 personen aan 1 bijenkast 
waarin u uzelf alle benodigde handelingen over het seizoen eigen maakt. Tijdens alle sessies ligt de 
nadruk op “KIJKEN NAAR DE BIJEN”. Op Bleijendijk is het onze filosofie om de bijen leidend te laten 
zijn in de beslissingen die de imker neemt . Dit leren kijken naar de bijen maakt dat de imker leert 
om zijn/haar handelen niet te standaardiseren. Op dezelfde dag kunnen de bijenvolken in dezelfde 
rij een totaal verschillende vraag om ondersteuning hebben.  U leert niet alleen van uw eigen 
bijenvolk maar ook van de volken van de andere cursisten.  In feite grijpen we het liefst zo weiing 
mogelijk in.  

De theorielessen worden gehouden in de educatieruimte (de boshut)  van de stichting 
natuureducatie Bleijendijk. De praktijklessen vinden plaats op de nabijgelegen bijenstand op Het 
Landgoed. Ook kunnen we tegen het eind van de cursusperiode (als iedereen wat meer ervaren is) 
de Bijenstand in Esch bezoeken waar de 200 bestuivingsvolken staan. Door de veelvoud van volken is 
het erg leerzaam om daar de verschillende volken en hun groeistadium te zien.  

De cursusavonden zijn telkens op een woensdagavond van 19.00 - 21.30 uur. De kosten van de 
gehele cursus zijn 250 Euro. U moet voor aanvang van de cursus zelf zorgdragen voor de 
basismaterialen zijnde een bijenpak, kastbeitel en een beroker.  Bij de start van de cursus is het u 
losbladig cursusboek “Basiscursus Imkeren” aanwezig tegen betaling van 21,50 Euro. 



De cursus bestaat uit 11 lessen en 1 diploma-uitreiking 

De lesavonden op een rij: 

WOENSDAG 

1. 8 maart 2023 

2. 15 maart 2023 

3. 22 maart 2023 

4. 29 maart 2023  

5. 5 april 2023 

6. 19 april 2023 

7. 10 mei 2023 

8. 17 mei 2023 

9. 31 mei 2023 

10. 14 juni 2023 

11. 28 juni 2023 

12. 19 juli 2023 diploma-uitreiking 

 

OPGAVE ZSM WANT ER IS RUIME INTERESSE.  

Via: 

John:  degroeneimkerij@gmail.com 

of 0614419109 
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