In 2017 lanceerde Toerisme
Ranst de route ‘Fietsen met
Bieke de Bij’, een verkort traject voor gezinnen met kinderen
dat gekoppeld is aan de uitgebreide route ‘Fietsen tussen
bloesems en fruit’. Ook de educatieve route voor scholen
‘Biekes Bijzzzzondere Bijentocht’ is zeker de moeite waard!
In samenwerking met De Liefhebbers van ’t Zoet vzw zorgen
we vanaf het najaar 2021 op de route van Bieke de Bij voor
de nectar en ben je van harte welkom op een imkerbezoek met je klas of je gezin. Ook kan je bij verschillende
adressen op de route inspiratie opdoen rond bijenvriendelijke planten in je tuin.

Knooppunt 50
Bezoek een imker

Wist je dat er heel wat dieren zijn die helpen in de
boomgaard? We leren ze kennen op onze tocht.
Misschien kunnen we ze niet zien maar, …
We kunnen wél bijen zien! Benieuwd? Van 1 april tot
30 september kunnen we op bezoek bij een imker.
Kidsproof! Enkele imkers van De Liefhebbers van ’t
Zoet wonen langs de Bieke de Bij fietsroute. Deze
imkervereniging heeft een rijke geschiedenis in onze
fruitstreek. Ze werd in 1912 opgericht in Broechem.
De imkers willen iedereen warm maken om zich in te
zetten voor een bijenvriendelijk milieu, voor tuinen vol
bijen-lekkernijen. Hoezo? Het antwoord is heel divers,
… ‘biodivers’.
Ze vertellen met passie en kennis!

Wat staat er op het programma?

Hoelang duurt het bezoek? Dat spreken we af met de
imker.
•
We kunnen een bijenvolk van dichtbij bekijken op
een veilige manier.
•
De imker vertelt over de wondere leefwereld van
de honingbijen.
•
Wat doet een imker eigenlijk?
•
En … wat kunnen we zelf doen om honingbijen te
helpen? Kunnen wij ook iets doen voor de wilde
bijen?
•
Welke geur hebben bijenwas en propolis?
•
Hoe smaakt verse honing? …
•
Stapstenen in de natuur? Ideeën voor jullie tuin.

Praktisch
De imkers van dienst

Imker Vicky

Mollentstraat 27
Broechem
Nabij knooppunt 50

Imker Ludo

Emblemseweg 19
Broechem
Nabij knooppunt 50

Imker Walter

Herentalsebaan 112
Ranst Millegem
Langs fietsroute
Tussen bloesems en fruit
Nabij knooppunt 84-16-01

Imkerbezoek met het gezin
•
•

Een bezoek bij een imker is gratis
Een bezoek aanvragen
= altijd een afspraak maken!
GSM +32 476 39 75 12
Email bezoekeenimker@gmail.com

Imkerbezoek met de klas

Leerkrachten vinden meer informatie op de webstek
van Toerisme Ranst bij Biekes Bijzzzzondere Bijentocht.
Deze fietstocht is op maat van de 2de en de 3de graad
basisonderwijs.
Alleen een bezoek?
Op maat vanaf de kleuterklas.
De Liefhebbers van ’t Zoet vzw
R A NST

