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Biodynamische
imkercursus
in de BIJenfarm

De BD-imkercursus is een initiatief van BD-imker Deborah Post van Honey Highway.
Honey Highway is een blĳvend paradĳs voor bĳen in de bermen van rĳkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdĳken zodat bĳen voldoende voedsel (stuifmeel en nectar)
kunnen vinden om goed te kunnen overwinteren.
Rĳksweg A4 Honey Highway is reeds gerealiseerd in samenwerking met Rĳkswaterstaat,
wegenbouwers, gemeente Midden-Delﬂand, bedrĳven en burgers. Dit krĳgt inmiddels
navolging in heel Nederland.
De BĲenfarm is gevestigd op de Levende Buitenplaats van Landgoed Op Hodenpĳl te
Schipluiden aan de Rĳkstraatweg 20-22.
Het landgoed bestaat uit een voormalige kerk met restaurant, een pastorie en een
Levende Buitenplaats met een boerderĳ. De boerderĳ met moestuin en stallen voorziet
het restaurant van biologische groenten, eieren, fruit, vlees en honing.
Bezoek www.honeyhighway.nl voor meer informatie.
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In navolging van het succes van de cursus in 2016 wordt de cursus
in de BĲenfarm in 2017 opnieuw gegeven. BD-imker Jos Willemse
(Odin) neemt je weer mee in de fascinerende wereld van de
honingbĳ.
De cursus is voor iedereen die wil weten hoe een biodynamisch imker kĳkt
en werkt en die overweegt om vanuit deze visie ook te willen leren kĳken,
denken en werken. Tĳdens de cursus ontdek je de honingbĳ in haar natuurlĳke jaarcyclus van groeien, zwermen en winterrust. Je leert waarnemen
zowel in als buiten de bĳenkast.
Na de cursus ben je onder andere in staat om je een beeld te vormen van
de jaarcyclus van het bĳenvolk in het landschap; aan te geven hoe je het
volk als geheel kunt ondersteunen vanuit een biologisch dynamische visie
en waarom je dit zou willen; zelfstandig een bĳenkast te openen, het volk
te benaderen, te ontmoeten en de belangrĳkste ‘organen’ te herkennen;
zelf een selectie te maken van drachtplanten voor in je tuin. Tĳdens alle cursusdagen zal er naast één of meerdere inleidingen worden gewerkt
rondom en in de bĳenkasten. Er is veel ruimte voor interactie.

Datums: 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 19 augustus en 9 september
Tĳdstip : 9.30 uur tot 16.15 uur. Ontvangst is in Op Hodenpĳl
Plaats : De BĲenfarm - Levende Buitenplaats van Landgoed Op
Hodenpĳl te Schipluiden aan de Rĳkstraatweg 20-22
Kosten : € 450,- incl.kofﬁe, thee, lunch en Honey Highway bloemenzaad
Meer informatie en aanmelden: info@honeyhighway.nl

