
COVID-19 en bijenteelt 

DE IMKER 
 

Geen ziektesymptomen Ziektesymptomen: hoesten, keelpijn, verkoudheden, koorts, kortademig…… 

 

Alles OK, veel succes met je bijen. 

 

Bel je dokter, volg zijn raad op. Plaats jezelf in quarantaine. 

Laat het imkeren over aan anderen totdat je genezen bent. Vraag hulp aan een collega. 

  

HOE KAN IK ANDEREN BESMETTEN ? 
 

Via kleine druppeltjes in de lucht die een besmette persoon verspreid 

bij ademen, niezen, … en die de onbesmette persoon op die manier 

inademt. 

 

 

Via virusdeeltjes die zich op harde oppervlakten bevinden waarna de onbesmette persoon onbewust via 

aanraking met de handen ermee in contact komt. Virusdeeltjes kunnen tot 48 uur actief blijven buiten het 

lichaam. 

  

VOORKOMEN VAN VERSPREIDING VAN COVID-19 
 

Afstand bewaren (Social distancing) Hygiënische maatregelen 

 

Bewaar een afstand van minstens 1.5 m van een andere persoon die 

geen (inwonend) gezinslid is. 

Bij hoesten en niezen hand voor de mond en neus. 

Enkel reizen in dezelfde auto met een gezinslid. Anders 2 wagens 

inzetten. 

Bijenkasten bij voorkeur alleen verplaatsen met tilwerktuigen. Indien 

niet mogelijk een inwonend gezinslid laten helpen. 

 

Blijf binnen thuis in geval van symptomen. Scherm jezelf af. 

Was je handen voor en na een activiteit. 

• Gebruik water en zeep 

• Was handen, vingers en polsen gedurende minstens 20 seconden. 

• Droog af met een wegwerp papier. 

Laat het imkeren over aan anderen totdat je genezen bent. Vraag hulp aan een collega. 

  

HET IMKERSMATERIAAL 
 

Je gebruikt je materiaal alleen. Anderen raken het niet 

aan en gebruiken het niet. 

Je gebruikt het materiaal samen met anderen. 

 

Geen bijkomende maatregelen vereist. Nieuw materiaal koop je best 

online omdat dit gaan verplaatsing vereist. 

 

Was materiaal af na gebruik. Gebruik water en zeep of een ontsmettingsmiddel. Concentreer je op handvaten, 

hendels, handgereedschap, harde oppervlakten van werktafels, …. Koop nieuw materiaal online om 

verplaatsing te vermijden. 

 



VERPLAATSINGEN 
 

Bezin eer je begint. Bij twijfel informeer jezelf. Mail penningmeesterKonVIB@gmail.com of info@honeybeevalley.eu  

 

Je bent zelf niet ziek.  Je respecteert de regels van social distancing. Je wast je handen voor en na de reis. 

Werk bij voorkeur alleen of met een (inwonend) gezinslid. Hou een afstand van minstens 1.5 m met derden. 

Reis in dezelfde wagen enkel met gezinsleden. Bij overdragen van bijenvolken, toestellen, koninginnen en ander imkersmateriaal, alles grondig 

ontsmetten, waarbij je concentreert op handvaten, handgereedschap en dergelijke. 

 

Welke verplaatsingen zijn toegelaten ? 

 

Bijen aan 

eigen woning 

Bijen op eigen stand 

weg van de eigen 

woonplaats 

Bijen in bestuivings- 

opdracht 

Zwermen Aan- en 

verkoop 

van 

kasten 

Bevruchtingskastjes 

en kweekmateriaal 

(koninginnen, 

larven) bij collega 

imker 

Bijenstalen 

vervoer 

Ontlenen van 

toestellen bij 

vereniging 

Ophalen van 

kweekmater-

iaal bij 

vereniging 

       

Hoe ga je te werk ?  

       

Geen 

probleem. 

Werken 

buiten in 

eigen tuin 

mag. 

Imker mag zich 

verplaatsen om bijen 

te verzorgen. 

Bijenkasten 

verplaatsen tussen 

eigen standen mag, 

indien het geen 

extra verplaatsing is. 

Bijen voeren naar of 

van een bestuivings- 

opdracht is 

toegelaten, evenals 

het plaatselijk 

verzorgen van de 

bijen. 

Zwermen zoveel 

mogelijk vermijden 

met behulp van 

zwermverhinderings

methoden. Zwermen 

vangen kan mits 

verplaatsingscertifi-

caat. 

Is enkel mogelijk mits verplaatsingscertificaat 

van Honeybee Valley en PC Bijen. 

Download het certificaat onder Helpdesk van 

het Bijenloket op www.honeybeevalley.eu. 

Reizen buiten Belgisch grondgebied is 

problematisch en kan nu niet gecertificeerd 

worden.  

Vraag bij je vereniging na of zij 

een reservatielijst voor 

toestellen of ophaallijst voor 

kweekmateriaal hebben 

voorzien. Breng het ingevulde 

verplaatsingscertificaat mee, 

dat je terugvindt onder 

Helpdesk van het Bijenloket op 

www.honeybeevalley.eu. 

     

Welke documenten heb je nodig tijdens de uitvoering van de activiteit ? 

     

Geen 

verplaatsing 

vereist. 

FAVV dossier 

meenemen op 

transport. 

FAVV dossier en 

bewijs van 

bestuivings-

overeenkomst 

meenemen. 

 FAVV dossier en 

verplaatsingscertific

aat van Honeybee 

Valley/PC Bijen 

meenemen. 

FAVV dossier en verplaatsingscertificaat van 

Honeybee Valley/PC Bijen. 

FAVV dossier en 

verplaatsingscertificaat van 

Honeybee Valley/PC Bijen. 

 

Bij vragen, bekijk de FAQ lijst onder Helpdesk van het Bijenloket op www.honeybeevalley.eu. Bij nog onduidelijkheden, stel uw vraag bij uw vereniging of op 

info@honeybeevalley.eu.  


