
BD-imkercursus 

Wat is jouw 
BIJdrage aan een 
    betere wereld?

In de BIJenfarm 
op de Levende buitenplaats 
Op Hodenpijl

De BD-imkercursus is onderdeel 
van het initiatief Honey Highway. 
Evenals de BIJendiners en BIJenwandelingen. 

Honey Highway is een blij-
vend paradijs in de bermen 
van Rijkswegen en Provinciale 
wegen. A4 Honey Highway 
is geopend eind 2015, dit is 
landelijk nieuws geworden. 
Dit is het begin en krijgt na-
volging door heel Nederland 
in samenwerking met Rijks-
waterstaat, wegenbouwers, 
Provincie en Burgers. Honey 
Highway brengt de bermen in 
een natuurlijk evenwicht, er 
wordt biologisch bloemenzaad 
uitgestrooid en er is maaibe- 
heer volgens de norm van 
Honey Highway. Wilt u mee-
helpen aan Honey Highway? 
www.honeyhighway.nl



Biodynamische imkercursus in de BIJenfarm

Je vraagt je af hoe deze kleine diertjes leven? 
BD-imker Jos Willemse (ODIN) neemt je mee op 
een reis naar de fascinerende wereld van de 
honingbij. In de BIJenfarm wordt de introductie-
cursus Biologisch-dynamisch imkeren gegeven op 6 
zaterdagen, op initiatief van BD-imker Deborah Post. 

Doelgroep: Iedereen die wil weten hoe een biody-
namisch imker kijkt en werkt 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.

Na de cursus ben je o.a. 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 ont-
moeten 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 zijn: 30 april, 21 mei, 
4 juni, 18 juni, 3 september, 24 
september. Tijdstip: 9.30 uur tot 16.15 uur. 
Ontvangst is in Op Hodenpijl. 
Kosten: € 395,- inclusief koffie, thee, lunch en Honey Highway 
biologisch bijenbloemenzaad.  De Traay Honing sponsort 
1 dag; op het bedrag wordt € 65,- in mindering gebracht. 
Meer informatie over de imkercursus en aanmelden bij 
Deborah Post: info@honeyhighway.nl. Op Hodenpijl vind je 
aan de Rijkstraatweg 20-22 in Schipluiden, vlakbij Delft.

De locatie is Landgoed Op Hodenpijl
Landgoed Op Hodenpijl ligt midden in de groene polders van Mid-
den-Delfland, vlakbij Delft. Het landgoed bestaat uit een voormalige 
kerk met restaurant, een pastorie en een Levende Buitenplaats met 
een boerderij. De boerderij voorziet het restaurant van biologische 
groenten, eieren, fruit, vlees en honing. Hier is ook de BIJenfarm 
gevestigd. Het terugbrengen van de Bij speelt een belangrijke rol op 
het landgoed en in Midden-Delflandgebied door de opening van A4 
Honey Highway. Initiatiefneemster hiervan is Deborah Post.
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