
Startcursus ’Imkeren voor beginners’ 

Ben je op zoek naar een interessante en natuurvriendelijke hobby in je eigen tuin? Droom van je 
eigen bijenvolk? Of wil je gewoon meer weten over het leven van de honingbij?  

Dan is onze startcursus ‘imkeren voor beginners’ iets voor jou. 

We organiseren deze cursus op 11 zondagvoormiddagen van 9u30 tot 12u30, van december 2021 tot 
mei 2022 (zie voorlopige data hieronder) in GC 'de Mena', Provinciebaan 2 in Rotselaar.  

Iedereen die wil starten met bijen houden, is welkom. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles 
wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk. Op het einde van de cursus stap je buiten met 
voldoende kennis en ervaring om zelf met een bijenvolkje aan de slag te gaan.  

Als je dat wenst, kan je de cursus afronden met een examen. Wie slaagt, krijgt het getuigschrift 
‘cursus voor beginnende imkers’.  

Als je geïnteresseerd bent, schrijf je snel in. Dat kan via mail op ambrosius.rotselaar@gmail.com. Ook 
voor meer info kan je op dit mailadres terecht. De cursus kost 50€. Een inschrijving is pas geldig na 
betaling van 50€ op rekeningnummer BE41 9793 3323 4310 van Sint Ambrosius Rotselaar. 

Van zodra meer details over de cursus bekend zijn, kan je die lezen op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/ambrosius.rotselaar 

 

Voorlopig programma (data en programma nog te bevestigen) 

Datum Onderwerp 
5 december 2021 Kennismaking 

Bijen: anatomie en gedrag 
19 december 2021 Ontwikkeling en taak van de werkbij, koningin 

en dar  
9 januari 2022 Imkersmateriaal: bijenkasten, ramen, 

honingslinger, kastbeitel, voederbak, 
beschermende kledij, beroker… 
 

23 januari 2022 Bloemen: interactie bijen-bloemen, 
bijenplanten, reizen met bijen 
Bijenproducten: honing, was, propolis, 
stuifmeel… 

6 februari 2022 Imkerhandelingen doorheen het jaar: volken 
openen, nieuwe bijenvolken kweken, 
bijenvolken verenigen, honing oogsten, 
zwermbehandeling, inwinteren en uitwinteren, 
werken volgens een bedrijfsmethode… 

20 februari 2022 Vijanden van de bij, voorkomen en bestrijden 
van ziekten  
Eenvoudige genetica en moerteelt 

6 maart 2022 Praktijkles  
Zelf bijenmateriaal maken en waswafels 
insmelten 

20 maart 2022 
 

Praktijkles 
Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste 

about:blank
about:blank


opening bijenkast 
Herkennen van verschillende onderdelen 
bijenvolk: koningin, werksters, darren, eitjes, 
open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing 

3 april 2022 
 

Praktijkles  
Herhaling van herkennen verschillende 
onderdelen bijenvolk  
Voortplanting bijen (koninginnen, darren, 
eierleggende werksters), bijvoederen, varroa 
behandelen  

24 april 2022 
 

Praktijkles 
Zwermgedrag herkennen, afleggers maken 

15 mei 2022 Wetgeving en verenigingsleven  
Afronding van de theoretische lessen en 
examen  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


