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Ongeveer 75% van ons voedsel
wordt bestuift door de bij.

Dankzij die bij, is dit de 
supermarkt van vandaag.



Maar dit kan wel eens de 
supermarkt van morgen zijn!



Bijenpopulaties wereldwijd gaan er jaar na jaar op achteruit. Gebrek 

aan huisvestiging, overmatig pesticide gebruik, exotische parasieten 

en ziekten,… Zijn nog maar enkele oorzaken van die achteruitgang.



Dit probleem wordt momenteel 
grotendeels opgevangen door 
de imker, deze draagt een grote 
verantwoordelijkheid op zijn 
schouders en krijgt hiervoor niet 
de erkenning die hij verdient. 
Want het houden van bijen, is 
geen gemakkelijke taak.

Het vereist inzicht, kennis, 
alertheid, ervaring, en heel veel 
tijd.



Daarom ontwierpen wij: 
De SmartHive!

Dankzij die SmartHive moet de 
imker zelf niet meer kijken naar 
zijn bijen, want wij ontwierpen 
een platform dat dat doet voor 
hem.
Zo moet de imker enkel nog 
ingrijpen wanneer het echt 
nodig is, kan hij veel sneller 
ingrijpen wanneer er iets 
misgaat, en staan de bijen onder 
minder stress.



Momenteel bieden we 4 modules aan. 
Climate, Weight, Activity en Feeder. 

De Climate module toont de gezondheid van 
het broedsel aan.

De activity module toont ons de hoeveelheid 
bijen die in en uit de kast vliegt. 

De Weight module toont ons het gewicht van 
de kast.

De Feeder toont de imker wanneer het tijd is 
om de bijen meer extra voeding te geven.



Hier ziet u een van de prototype modules. 
De Climate, in dit geval.



Samen loggen deze modules data omtrent kritieke 
factoren i.v.m de gezondheid van de bijenpopulatie.

Deze data verwerken we, zodat de imker in 1 
oogopslag kan zien hoe het met al zijn bijen is 
gesteld.

Deze data is ook nuttig 
voor derden, zei het voor 
onderzoekcentra, 
fruittelers, of mede 
imkers.



“We support ecosystems by gathering information 

to reduce the impact of threats posed.”



We werken samen met 
deze partners!
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Wij zijn een team van 6 zeer 
enthousiaste studenten ICT 
en Energietechnologie. 
Wij, zijn IOBee!



Samen staan we voor een 
groot probleem. Wij 
zetten alvast onze eerste 
stappen naar een 
oplossing. Jullie ook?


