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Honnybee valley 

• Vroeger = informatiecentrum voor bijenteelt 
• Samenwerken met  Vlaamse imkersbond vzw 
                                      universiteit gent  
• Hulp aan imkers 

 



Interessante websites  

• Koninklijke Vlaamse Imkersgilde van het Pajottenland  
http://www.imkerspajottenland.be/ 
• Konvib 
https://www.konvib.be/ 
• Honneybee valley 
http://www.honeybee.be/ 
• Cari 
http://www.cari.be/ 
 

http://www.imkerspajottenland.be/
https://www.konvib.be/
http://www.honeybee.be/
http://www.cari.be/
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Bijenteelt als hobby 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena_Dadant
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Hommel en hommelnest 



Wesp en het wespennest  



Franse veldwesp en nest 



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA 

Hoornaar 

http://users.telenet.be/FransNijs/Webpagina's/Bloemetjes en bijtjes.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


Maya is een wesp 



Honingbij 



Honingbij 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.lambsearsandhoney.com/2013/06/kangaroo-island-bees-role-food-security/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Soorten honing 



voedselbron 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:apis_mellifera_mellifera_cutted_out_of_image.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


bestuiving 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA 

http://sunnilmitelegnovento.blogspot.com/2012/04/in-cina-scompaiono-le-api-e-bisogna.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


imkermateriaal 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://salines.mforos.mobi/1837337/10624990-colmena-africana/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/25/transitiereeks-als-de-bij-het-goed-doet-dan-zegt-dat-iets-over-haar-omgeving
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Ronde bijenkast 



Bijenraam      -     wild bouw 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

https://www.flickr.com/photos/max_westby/1168957201/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/25/transitiereeks-als-de-bij-het-goed-doet-dan-zegt-dat-iets-over-haar-omgeving
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Honing oogsten 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Honing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Filmpjes  

• honing slingeren  
https://www.youtube.com/watch?v=bZb2BdFcimI 
• Honing slingeren groot 
https://www.youtube.com/watch?v=fCDb14Q_HwA 
• Wildbouw en grote kast  
https://www.youtube.com/watch?v=2rXePYfvVj4&t=994s 
• Koningin zoeken  
https://www.youtube.com/watch?v=co-okdccrXU&t=1435s 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZb2BdFcimI
https://www.youtube.com/watch?v=bZb2BdFcimI
https://www.youtube.com/watch?v=fCDb14Q_HwA
https://www.youtube.com/watch?v=2rXePYfvVj4&t=994s
https://www.youtube.com/watch?v=co-okdccrXU&t=1435s
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