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Lesboek voor de leerkrachten 
 
Dit lesboek bevat achtergrondinformatie en lesfiches rond de bijen en de honing. 
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Inleiding 
 
Het verhaal van het bloempje en het bijtje is bij iedereen gekend. Bloemen lokken de bijtjes met hun 
zoete en geurige nectar. De bijtjes krijgen de nectar en in ruil voor deze lekkere voeding bevruchten ze 
de bloemen. Dit is wel heel eenvoudig voorgesteld. Deze boeiende diertjes hebben een heel belangrijke 
functie in het wereldecosysteem. Zonder deze diertjes zou volgens Einstein de wereld binnen de vijf jaar 
vergaan.  
 
In dit lespakket graven we dieper in het leven van deze naarstige bijtjes. We ontdekken een zoemende 
wereld van verschil en samenwerking. Wil je de diertjes ook aan het werk zien? In de Westhoek staat 
een heel mooi educatief centrum met bijenkassen te wachten op jullie bezoek!  
 
De Schipvaarthoeve is een hoeve met een bijzonder rijke geschiedenis. 
Momenteel is ze een onderdeel van het Vrij Technisch Instituut van Poperinge. 
Op deze proef- en praktijkhoeve werd in 2001 een oude schuur gerenoveerd en 
ingericht als multifunctioneel leslokaal voor landbouweducatie.  
Aan de hand van een vijftal programma’s kan je er heel wat beleven. Je kan je 
laten onderdompelen in de wereld van de appel, of ontdekken hoe een bij van 
bloem tot bloem vliegt om heerlijke honing te maken,… kortom er valt heel wat 
te ontdekken. 
Naast de bloesems en de bijtjes is er een boeiend programma rond hop en rond 
de appelboomgaard. Na deze sessie heeft de hop geen geheimen meer voor je. 
De appelboomgaard geeft zijn geheimen prijs in een educatieve rondleiding tussen de appelbomen en in 
leuke workshops over de appel. Zelf hop of appels plukken geeft je een idee hoe fragiel en intensief deze 
teelten zijn. 

 
Wil je nog meer weten? Breng gerust met de klas een bezoek. Deze handleiding zal je 
helpen om op een plezante, maar leerrijke manier meer te weten te komen over… de 
bijen en bloesems! 
 
 

Griet Dewaele 
 

Projectmedewerkster landbouweducatie 
22 april 2008 
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Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
De bij van dichtbij 
 
Hoe ziet een bij eruit? 
 
Iedereen kent de bij wel, het kleine diertje meestal afgebeeld met gele en zwarte strepen. Veel mensen 
verwarren de bij met een wesp of een hommel. Er zijn echter grote verschillen. Hieronder zie je de 
afbeeldingen van de drie insecten. 
 

 
 
 

 
 
 

De bij    De wesp    De hommel 
 
In de onderstaande tabel vind je de voornaamste verschillen tussen de drie insectensoorten.  

 
 De bij  De wesp De hommel 

Vorm achterlijf Ovaal Langwerpig Bollig 

Beharing Licht behaard Weinig of niet behaard Dik behaard 

Grootte van de 
kolonie 

30 000 tot 70 000 Ongeveer 10 000 Enkele tientallen tot 
enkele honderden 

Dikte dier Dikker dan een wesp Slanker dan de bij Een wollig bolletje 

Voedsel Koninginnenbrij, 
stuifmeel en nectar 

Insecten en 
suikerhoudende 
substanties (sap van 
vruchten,…) 

Stuifmeel en nectar 

Nut Zeer belangrijk voor 
bestuiving, leveren 
honing en stuifmeel 

Eten veel schadelijke 
insecten 

Belangrijk voor 
bestuiving bv voor het 
bestuiven in serres 
(tomaat, paprika,…) 

 
Insecten hebben enkele typische kenmerken. Ze bestaan uit drie grote delen: kop, borststuk en 
achterlijf. Hieronder vind je de beschrijving van de bij. 
 
In de kop vind je de meeste zintuigen. Het eerste wat opvalt bij bijen zijn de twee voelsprieten. Die 
zijn heel bewegelijk en kunnen ruiken en proeven. Ruiken is voor bijen heel belangrijk. Aan de geur 
herkennen ze bloemen, voedsel en elkaar.  
Bijen hebben ook twee soorten ogen. Iedereen kent de samengestelde ogen aan de zijkant van hun kop. 
Deze facetogen bestaan uit 4000 zeshoekige vakjes. Daarmee kunnen ze elk voorwerp in hun omgeving 
waarnemen. Ze kunnen ze niet bewegen, maar ‘zien’ bijna 360 graden rondom. Naast die grote 
facetogen hebben ze ook drie enkelvoudige ogen. Die staan boven op hun kop. Deze worden ook ocellen 
genoemd. Met deze ogen herkennen ze de lichtsterkte. 
De mond valt op door de lange onderlip. Deze vormt als het ware een soort buis. Dit zuigorgaan wordt 
ook wel de ‘tong’ genoemd. Het uiteinde van de tong heeft een soort ‘lepeltje’. Daarmee haalt de bij de 
nectar uit de bloem en maken ze ook de cellen schoon. 
 
Aan het borststuk zitten twee paar vleugels en drie paar poten. Het lichaam en poten van de bij zijn 
behaard om het stuifmeel te vervoeren. Aan de achterste poten hebben ze ‘stuifmeelkorfjes’ om het 
stuifmeel te verzamelen en te vervoeren.  
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Het achterlijf bestaat uit segmenten en is sterk behaard. Tussen die haartjes blijft het stuifmeel kleven. 
Tussen de vier laatste segmenten zitten er wasklieren. Wasklieren zijn geen mini-washandjes om zich te 
wassen, maar klieren die het product ‘was’ produceren . Ze ‘zweten’ wasplaatjes uit. De middenpoten 
van de bij brengen dit naar de mond waar het wordt gekauwd en gekneed om cellen te bouwen. Aan het 
laatste segment zit de angel. Die gebruiken de werksters tegen elke vijand, de koningin gebruikt die om 
mededingsters te doden. Aan de angel zit een gifblaasje vast. Het gif wordt in de wonde gespoten. Op de 
angel zitten er weerhaken. Die weerhaken blijven steken in de wonde waardoor de angel uitgerukt wordt 
na het steken. Daardoor sterft de bij. De angel van de koningin heeft geen weerhaakjes. 

 
 
Een kolonie, groepsleven 
 
Een kolonie bijen bestaat uit één koningin, werksters, darren en broed (eitjes, larven, poppen en 
ongeboren bijen). In de zomer zijn er 30 à 70 000 werksters en 500 à 900 darren. In de winter zijn er 15 
à 20 000 werksters en geen darren. 
Een bijenvolk mag je niet zien als individuele bijtjes. Bijen leven in een sociale gemeenschap, daarbuiten 
kan een bij niet alleen overleven. 
Elk bijenvolk heeft zijn eigen geur. De koningin verspreidt feromonen1 en die bepalen de geur. Indringers 
worden direct herkend en verdreven omdat ze niet naar de koningin ruiken. 
Een bijenvolk blijft gewoonlijk in een kast, tenzij ze gaan zwermen. Bijen gaan 
zwermen als er teveel bijen geboren worden. De werksters bouwen enkele grotere 
cellen en voeden enkele larven met koninginnenbrij. Hieruit groeien dan de nieuwe 
koninginnen. Als de eerste koningin geboren wordt, dood ze onmiddellijk alle andere 
ongeboren koninginnelarven. Daarna bedreigt ze de oude koningin. Daarop gaat de 
oude koningin vertrekken met ongeveer tweederde van het volk. De hele zwerm gaat 
dan op zoek naar een nieuwe woonplaats. In afwachting strijken ze neer op een 
boom, een holte in een muur, onder een dak,… .  

koningin 

 
                                                   
1
 Zie woordenschatlijst 
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Van ei tot bij 
 
In een bijenkolonie legt enkel de koningin eitjes, zowel onbevruchte als bevruchte.  
Uit de onbevruchte eitjes komen er darren.  
Na het bouwen van een nieuwe woning met raten maakt de kersverse koningin een bruidsvlucht. Ze 
vliegt uit en de darren achtervolgen haar. De snelste darren kunnen met haar paren. Na de paring sterft 
de dar. Een koningin paart met 10 tot 20 darren. Eens de koningin bevrucht is, moet ze heel haar leven 
eitjes leggen. Wanneer ze terug in de woning is begint ze twee tot drie dagen later eitjes te leggen. De 
koningin kan tot 2000 eitjes per dag leggen in het hoogseizoen. Dat is het dubbele van haar eigen 
gewicht.  
Als de koningin eitjes wil leggen, controleert ze eerst of de cel net en groot genoeg is. Dan stopt ze haar 
achterlijf in de cel en legt ze een langwerpig ei. Afhankelijk van de voeding komt er een werkster of een 
koningin uit.  
Na drie dagen is het ei een larve geworden. Na zes dagen krijgen de cellen een wasdekseltje en 
verandert de larve in een pop. Een koningin komt er na zeven dagen uit, een werkster komt er na twaalf 
dagen uit. Aan de vorm van het deksel kan je zien welke bij erin zit. Bij darren die groter zijn dan de 
werksters staat het dekseltje erg bol. De cellen van een koningin zijn sowieso groter. Op die cellen staat 
dan een moerdop, dat is een veel grotere dop, het is precies een slurfje. 
De larve waar een werkster uit komt krijgt de eerste drie dagen koninginnenbrij. Na die drie dagen krijgt 
ze een pap van nectar en stuifmeel, ook bijenbrood genoemd. Deze voeding is minder van kwaliteit en 
daardoor ontwikkelt de werkster minder. Hun voortplantingsorganen zijn veel minder  
ontwikkeld zodat ze geen eitjes kunnen leggen. 
 
 

 Koningin Werkster Dar 

Ei Bevrucht 
 

bevrucht onbevrucht 

Larve 3 dagen na het leggen 
 

3 dagen na het leggen 3 dagen na het leggen 

Pop 6 dagen later 
 

6 dagen later 7 dagen later 

Bij 7 dagen later (16 dagen 
in totaal) 
 

12 dagen later (21 
dagen in totaal) 

14 dagen later (24 
dagen in totaal) 

Voedsel Koninginnenbrij 
 

Bijenbrood Bijenbrood 

 
 
Elke bij heeft een specifieke taak.  
Een koningin legt haar leven lang eitjes. Ze vliegt enkel uit om bevrucht te worden of om uit te zwermen 
om een nieuwe kolonie te stichten. Een koningin kan 3 tot 5 jaar worden. 
Een dar wordt enkel geboren om de koningin te bevruchten. Na de bevruchting sterven ze of worden ze 
afgeslacht door de werksters (darrenslacht). Daarom zijn er in de winter geen darren in de kolonie (zie 
ook ‘ Het kolonieleven een heel jaar door’). Een dar leeft enkele maanden. 
 
De werkster heeft een heel uiteenlopend 
takenpakket.  Onmiddellijk na haar geboorte 
begint ze zichzelf te wassen en de cellen 
schoon te maken. Na twee dagen poetsen mag 
ze op dag drie beginnen met het voederen van 
de oudere larven. Daarna mag ze vanaf dag 6 
de jongere larven voederen en stuifmeel en 
nectar in de voedselcellen leggen. Vanaf dag 13 
mag ze wasplaatjes zweten en raten bouwen. 
Op dag achttien staat ze in voor de beveiliging 
van de woning. Na twee dagen bewaken mag 
ze vanaf dag 21 nectar, stuifmeel, propolis en 
water inzamelen. Na 42 dagen sterft ze meestal 
van uitputting.  
 
 In de winter legt de koningin geen eitjes en 
ziet het takenpakket er iets anders uit. Dan moeten de werksters de darren buitenzetten, de kast 
afsluiten en de koningin verwarmen. 
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 Koningin Werkster Dar 

Functie in de kast 
tijdens de zomer 

Eitjes leggen en 
geurstoffen afscheiden 

werken Koningin bevruchten 
tijdens de bruidsvlucht, 
broed verwarmen. 

Vanaf de 
geboorte 

 Schoonmaakster: 
zichzelf en de cellen 
schoonmaken 

 

Dag 3 tot  5  Voedster: oudere larven 
voederen 

 

Dag 6 tot 12  Voedster: jongere 
larven voeden, nectar 
en stuifmeel in cellen 
doen 

 

Dag 13 tot 17  Metselaar: was zweten 
en raten bouwen 

 

Dag 18 tot 20  Veiligheidsagent: 
woning bewaken 

 

Dag 21 tot 42  Verzamelaarster: 
nectar, stuifmeel, 
propolis en water 
verzamelen 

 

Functies in de 
kast tijdens de 
winter 

Overwinteren, geen 
eitjes meer leggen 

Darren buitenzetten 
en/of afslachten. 
Kast volledig afsluiten 
tegen de koude. 
Koningin verwarmen. 

Worden buiten 
gedreven en/of 
geslacht. Ze sterven 
sowieso. 

 
Het kolonieleven een heel jaar door 
 
Januari: het leven in de kolonie is volledig in rust. Dit wil niet zeggen dat de bijen slapen, want bijen 
slapen niet. Ze voeden zich en bewegen samen om zo weinig mogelijk warmte te verliezen. 
 
Februari: er komt wat leven in de brouwerij. De koningin legt haar eerste eitjes en de werksters houden 
een ontlastingsvlucht. De eerste vlucht van de werksters is er om zich te ontlasten. De 
buitentemperatuur moet dan wel 14°C zijn. 
 
Maart: het broednest wordt groter zodat de koningin meer eitjes kan leggen. Dode werksters die de 
winter niet overleefden worden naar buiten gedragen. Het eerste stuifmeel wordt verzameld. 
 
April: het volk is in volle groei. De eerste darren worden geboren.  
 
Mei: de eerste honing wordt geoogst. 
 
Juni: het is zwermmaand. Het volk is enorm groot geworden, een teken voor de werksters om te zorgen 
voor een nieuwe koningin. 
 
Juli: de bijen leggen grote voorraden aan voor de winter. 
 
Augustus: de darren worden bedankt voor bewezen diensten en worden buitengezet. Er wordt een 
definitieve wintervoorraad aangelegd. 
 
September: de bijen bereiden zich voor op de winter. Ze dichten alle gaatjes en spleetjes om de 
warmte binnen te houden. 
 
Oktober/november/december: de bijen vormen een tros/bol met de koningin in het midden. Ze 
voeden zich met de voorraad honing die ze hebben opgeslagen. 

 
Wat eet een bij? 
 
Een bij eet verschillende dingen zoals stuifmeel, nectar, water en propolis. 
Hoe geraken ze aan deze voeding? 
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Bijen verzamelen stuifmeel van bloemen. Stuifmeel is een fijn poeder dat afkomstig is van de 
meeldraden. Wanneer een bij een bloem bezoekt zit ze helemaal onder het stuifmeel. Ze vegen met hun 
pootjes al het stuifmeel naar hun mond waar ze er bolletjes van kauwen. Dat zetten ze dan vast aan hun 
achterpootjes in zogezegde ‘stuifmeelkorfjes’. Daarmee vliegen ze naar hun woning en daar wordt het 
stuifmeel opgeslagen in de raten. 
De bijen verzamelen niet alleen stuifmeel van een bloem, maar ook nectar. Nectar is een soort zoet sap 
dat de bloem afscheidt, dit is het middel van de bloem om insecten te lokken. (zie De bloesems) De bijen 
zuigen de nectar op. De nectar komt in hun honingmaag terecht. Eenmaal in hun woning geven de 
vliegwerksters de nectar af aan de werksters die het opslaan in raten.  
Water is ook een belangrijk bestanddeel in de voeding van de bij. Hiermee maken ze onder andere de 
voeding klaar voor de larven. Bijen 
gebruiken water ook om de temperatuur te 
laten dalen in de zomer.  
Propolis is voor de meesten een onbekend 
product. Dit is een kleverige stof die 
voorkomt op schors en bladknoppen. 
Hiermee ‘metselen’ de bijen alle kieren en 
spleten van  hun woning dicht. Zo 
voorkomen ze dat het gaat tochten. Daar 
houden ze niet van. Het is ook een 
uitstekend middel om virussen en bacteriën 
te bestrijden. 
 
Vanaf dag 21 in het leven van de werkster 
vliegt ze rond om dit alles te verzamelen. 
Per dag doet ze ongeveer 10 vluchten van 
15 minuten. De werkster kan 21 tot 24 km 
per uur halen en per vlucht tot 150 
bloemen bezoeken. Ze kan tot 40 à 50 mg 
stuifmeel meenemen. Dit is heel veel want 
het beestje weegt zelf maar 100 mg. 

Raten vullen met nectar 

 

Een duik in de geschiedenis 
 
De eerste afdrukken die van bijen werden gevonden dateren van 25 miljoen jaar geleden. Nog voor de 
mensen er waren vlogen er al bijen in het rond. De eerste bekende honingrover is de beer. Al heel snel 
ontdekten de mensen dat het goedje dat de beer graag at best wel lekker was. In navolging van de beer 
roofde de mens de raten van de bijen. De oudste muurtekeningen die gevonden werden over een 
honingrover dateren al van 12000 voor Christus (ze zijn gevonden nabij Valencia in Spanje) De 
Egyptenaren waren gedreven in het verwerken van honing en was. Egyptische geschriften leren ons dat 
ze honing en bijenwas toen al als geneesmiddel gebruikten. Bijenwas werd gebruikt voor schrijftafels en 
om de doden te balsemen.  
 
Ten tijde van de Perzen, Grieken en Romeinen werden bijen als rijkdom beschouwd. De Romeinen waren 
het eerste volk dat aan bijenteelt deed. Er bestonden zelfs heuse honingmarkten. Aristoteles beschreef 
de bijen en hun leefwereld. Hij wist dat een bijenvolk uit een koningin, werksters en darren bestond. Hij 
wist zelfs dat er een takenverdeling onder de bijen was, namelijk dat er wachters waren om zich te 
verdedigen en dat er jonge bijen waren.  
In godsdiensten werd ook al gesproken over bijen. De Bijbel, Talmoed en Koran hebben het over het 
land van melk en honing. 
 
In de middeleeuwen was het vooral Karel de Grote die de bijenteelt genegen was. Hij zorgde voor wetten 
die de bijenteelt moesten beschermen. Ze werden zelfs gebruikt als betaalmiddel, met honing en 
bijenwas kon men zijn belastingen betalen. In die tijd ontstonden ook de eerste bijengilden. De bijenteelt 
bloeide tot na de ontdekking van Amerika. Daar ontdekte men rietsuiker als zoetstof. Er werd ook een 
vervangmiddel voor bijenwas gevonden om kaarsen te maken. 
 
In de 17de en 18de  eeuw werd het ene na het andere ontdekt. Mede dankzij de uitvinding van de 
microscoop ontdekte men dat de bijenkoningin eierstokken heeft. Rond 1770 ontdekte men welk 
vernuftig systeem bijen hadden om koninginnen te kweken uit de larven. Ze maakten gewoon de cellen 
groter. Een Zwitser ontdekte dat de bijen wasklieren hebben en dat een koningin al vliegend wordt 
bevrucht. 
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De 19de eeuw kwam er aan en men ontdekte dat darren uit onbevruchte eitjes groeien. Midden de 19de 
eeuw werd de grootste ontdekking m.b.t. de bijenteelt gedaan: het raam. Dankzij die uitvinding was het 
niet meer nodig om de bijenkorf te vernietigen om honing te hebben. 
 
In de 20ste eeuw werd het duidelijk dat er niet alleen dierlijke vijanden waren zoals vogels, wasmotten, 
horzels,… maar dat er ook parasieten waren die ziektes in het bijenvolk brachten en zo volken uitroeiden. 
Gelukkig ontdekte men ook positieve dingen zoals de arbeidsverdeling onder de bijen en hun 
communicatievermogen. 
 
Je mag stellen dat bijen één van de meest beschreven en onderzochte beestjes zijn. 

 
Binnenpiepen in de bijenkast 
 
Vroeger, voor er korven en later bijenkasten waren gingen de mensen de honing van de bijen roven. Ze 
haalden heksentoeren uit om aan honing te komen. Door rotstekeningen zijn we te weten gekomen dat 
er al 10 000 jaar  voor Christus rook werkt gebruikt om bijen te kalmeren om dan de honingraten af te 
kraken. Het zijn de Egyptenaren die, (volgens de graftekeningen) vanaf 2400 voor Christus, bijen 
houden. Ze gebruikten ‘korven’ die ze konden verplaatsen. Bij ons werd tot in de 19e eeuw gebruik 
gemaakt van korven. De korven hadden één nadeel: de raten moesten afgebroken worden zodat het 
ganse nest kapot was. Daarbij moesten ook de bijen gedood worden. Met de was werden kaarsen 
gemaakt en met de ongefilterde honingresten werd mede (een honingdrank) gemaakt. Er werd 
ondertussen gezocht naar een methode om honing te oogsten zonder de bijen te doden. Toen kwam de 
bijenkast. 
Een bijenkast zit vernuftig in elkaar. Ze bestaat uit verschillende delen: 
- bodemplaat met aanvliegplank 
- een broedkamer met een tiental ramen 
- een koninginnenrooster (dit rooster heeft sleuven waar de koningin niet door kan vliegen) 
- een honingkamer met een tiental ramen 
- een dak 
 
Al deze delen staan als een kleine blokkentoren netjes op elkaar. Het onderste 
deel is de bodem. Daarin zit een gat waar de bijen in en uit kunnen vliegen.  
In de eerste kamer, de broedkamer hangen er ramen. Op die ramen maken de 
bijen hun raten. Om het hen wat makkelijker te maken, hangt de imker ramen 
met kunstwas. Daarop bouwen de bijen aan beide zijden hun raten. In de 
raten van de broedkamer legt de koningin haar eitjes. Naast het ‘broed’ (de 
eitjes en de larven) vind je er ook stuifmeel en honing om de koningin en de 
larven te voeden.  
Op de broedkamer ligt een koninginnenrooster. Op die manier kan ze niet naar 
de honingkamer en kan ze er ook geen eitjes leggen. Dit maakt het voor de 
imker makkelijker om de honing te oogsten en is die meer geschikt voor 
consumptie.  
In de honingkamer stockeren de bijen honing.  
 
 

Een rij bijenkasten 

 
 
De raten in de broedkamer hebben dus broed, stuifmeel en honing. Het broed zit onderaan in de raat en 
maakt een boog naar het midden. Rond het broed komt het stuifmeel en daar omheen komt een grotere 
rand waar de honing wordt opgeslagen. De honing is verzegeld met waszegeltjes. 
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De imker 
 
Imker word je niet zomaar, eerst moet je lessen volgen. Zo leer je van ervaren imkers de wereld van de 
bij kennen. Om zelf aan de slag te gaan heb je uiteraard bijen nodig, maar nog een hele hoop meer. 
Om te beginnen heb je natuurlijk een bijenkast nodig. Daarnaast heb je ook een beschermpak nodig. Die 
beschermkledij bestaat uit een ‘kapruin’2, handschoenen, een overall en 
laarzen. De imker moet er voor zorgen dat er geen enkel gaatje in zijn 
pak is. Daarnaast heeft een imker ook een beroker nodig. De rook zorgt 
ervoor dat de bijen rustiger worden en zich vol honing zuigen waardoor 
ze minder steken. Met een mes of beitel of een schroevendraaier,… die 
hij als hefboom gebruikt, maakt hij de ramen los. 
Als een imker zijn honing wil oogsten moet hij dus eerst de kast 
beroken, daarna de kast openen en dan voorzichtig een volle raat 
uithalen. Met een ontzegelvork of imkermes worden de zegeltjes 
afgeschraapt. De raat wordt in een slingervat gestopt waar de honing 
door de middelpuntvliedende kracht uit de cellen wordt geslingerd. De 
honing wordt in de kuip opgevangen en dan in bokalen gedaan. 
In de lente moet de imker voorkomen dat zijn bijenvolk gaat zwermen. 
Daarom moet hij regelmatig zijn kasten controleren. Hij moet de 
moerdoppen waar de nieuwe koninginnen inzitten, verwijderen. Als er 
een nieuwe koningin is, vliegt de oude koningin met een deel van het 
volk weg. Als dat gebeurt wordt er veel minder honing gemaakt. 
Als je een nieuw volk wil stichten kan je de kast een beetje verzetten. 
De verzamelaarsters vinden de kast niet meer terug en de koningin in de 
kast denkt dat ze te weinig volk heeft om uit te zwermen, dus worden er 
geen nieuwe koninginnen gekweekt. Zet op de oude plaats een nieuwe 
kast, de verzamelaarsters nemen de kast in gebruik en vormen een 
nieuw volk. 

 Imker aan het werk 

 

In mei kan je de eerste honing slingeren. Maar als je merkt dat er door het slechte weer te weinig nectar 
en stuifmeel is, kan je voeding bijgeven. Meestal wordt er suikerwater gegeven. 
In juli komt de tweede slingerbeurt. Ongeveer 15 kilo honing per kast is een goede vangst. Na de tweede 
oogst laten de imkers de bijen met rust. Ze kunnen op hun gemak een voorraad aanleggen om te 
overwinteren.  

 
Bijensteken zijn een risico van het vak. Bijen steken niet zo vlug, enkel wanneer ze zich bedreigd voelen. 
Een bij kan slechts eenmaal steken. Dit komt omdat de angel weerhaakjes heeft. Die blijven vastzitten 

                                                   
2
 Zie woordenschatlijst  
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waardoor de angel uit het achterlijf trokken wordt. Daardoor sterft de bij. Knijp een angel nooit uit, want 
zo verspreid je het gif dat in het gifblaasje zit. Verwijder de angel door met een nagel of een scherp 
voorwerp over de huid de schrappen. Probeer het gifblaasje niet te raken. 

 
Van nectar tot honing 
 
Bijen vliegen van bloem tot bloem om de nectar op te zuigen. Die nectar komt terecht in hun 
honingmaag.  In die maag worden er enzymen aan de nectar toegevoegd. De suikers in de nectar 
veranderen van samenstelling. Als de nectar in de raten wordt geplaatst, wordt de nectar ‘gedroogd’. De 
werksters zorgen ervoor dat er een constante luchtstroom in de kast is, waardoor het water in de nectar 
verdampt. Door die ‘uitdroging’ blijft er maar ongeveer 18% vocht in de nectar en wordt die honing. Om 
de honing te bewaren sluiten de werksters de celletjes af met een wasdekseltje. De bloemen waar de 
honing van komt, bepalen de smaak en de kleur. Ook de vastheid wordt daardoor bepaald.  
Als je de heilzame werking van honing wil behouden, verwarm je hem best niet boven de 45°C. 
Honing wordt gebruikt voor consumptie, als geneesmiddel, in de cosmetica. Met andere woorden, het is 
een veelzijdig product. 
 

 

De bloesems  
 

De appelboom 
 
Van oorsprong is de appelboom een hoogstammige boom, maar tegenwoordig vind je de boom als 
laagstam, halfstam en zelfs in leivorm. 
Een hoogstammige appelboom is heel erg mooi, maar niet praktisch om te kweken. De eerste takken 
vind je zo’n 2 meter boven de grond en je hebt al vlug 15 m² ruimte nodig rond je boom. Als je dan 
appels wilt plukken heb je al zeker een ladder nodig. En dat is niet zo handig voor de teler om te 
plukken. Daarom is men appelbomen op laagstam beginnen kweken. Ze worden geënt op een 
onderstam. Een zwakgroeiende onderstam zorgt ervoor dat de vruchtboom klein blijft maar toch rijkelijk 
vruchten draagt. 
De vruchtboom bepaalt het ras. In België worden onder andere volgende appelsoorten gekweekt: golden 
delicious, james grieve, jonagold, cox’s orange pippin, enz…  dit zijn bekende ‘eetappels’. De boskoop 
wordt vooral verwerkt in de keuken voor de bereiding van o.a. appelmoes. 
 

 
De bestuiving 
 
Bloemen bestaan uit verschillende delen, maar vooral de voortplantingsdelen zijn voor ons belangrijk.  
Ze hebben mannelijke meeldraden en een vrouwelijke stamper. Een meeldraad bestaat uit een 
helmdraad en een helmknop. Wanneer de knoppen rijp zijn barsten ze en komt het stuifmeel vrij. Het 
stuifmeel is nodig om een vrouwelijke stamper te bevruchten. 
Een stamper bestaat uit een stempel, een stijl en een vruchtbeginsel. Als er stuifmeel op de stamper 
komt, wordt de stamper bestoven. Dit noemt men de ‘bestuiving’. Het stuifmeel wordt via de stijl naar 
het vruchtbeginsel geleid, dit is de bevruchting. Het vruchtbeginsel groeit dan uit tot bijvoorbeeld een 
appel. 
Bloemen zijn tweeslachtig, maar meestal heb je twee bloemen nodig om een stamper te bevruchten. 
Zelfbestuiving3 komt niet zo vaak voor, meestal is er sprake van kruisbestuiving4. 
Het stuifmeel kan op verschillende manieren op een stamper terecht komen. Zowel door de mens, de 
wind als door insecten. Insecten gaan op zoek naar nectar, komen in contact met het stuifmeel dat op 
hen blijft kleven, bij een volgende bloem komt het stuifmeel in contact met de stamper en vindt de 
bestuiving plaats. 
Bijvoorbeeld: om appels te krijgen, moet je bloemen hebben en die bloemen moeten worden bestoven 
anders kunnen die geen vruchten ontwikkelen. Je hebt twee appelbomen van dezelfde soort nodig, want 
een appelboom doet namelijk aan kruisbestuiving. Dit wil zeggen dat je twee bomen nodig hebt om de 
bloesems te bevruchten. Ze mogen van een ander ras zijn, maar ze moeten tegelijk bloeien.  

                                                   
3
 Zie woordenschatlijst 

4
 Zie woordenschatlijst 
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Als de appelboom bloeit dan zorgen de insecten voor de bestuiving. Daarom plaatsen fruittelers 
bijenkorven of vragen ze imkers om er hun korven te plaatsen. Op die manier zijn ze zeker dat de 
bloesems bevrucht worden.  
 
Insecten, vooral bijen, zijn heel belangrijk voor ons ecosysteem. Zij zorgen ervoor dat je in de herfst 
appels en andere vruchten of groenten kan eten. Een goede bestuiving is van groot belang voor het 
voortbestaan van onze fauna en flora. Volgens de literatuur is één derde van het menselijk voedsel 
afkomstig van direct of indirect bestoven planten. Men heeft berekend dat bijen een aandeel hebben in 
75% van de bevruchting van gewassen en fruit.  
Volgens Einstein zou de wereld zonder de bijen binnen de vijf jaar vergaan. Het is dus belangrijk om 
deze diertjes te koesteren. 
 
 

De appelboom in de vier seizoenen 
 

De lente 
 
Vanaf april-mei kunnen we genieten van de prachtige wit/roze 
bloesems aan de appelbomen. Een appelbloesem bestaat uit vijf 
kroonbladen met daaronder vijf kelkbladen en bevat ongeveer twintig 
meeldraden. Een meeldraad bestaat uit een helmdraad en een 
helmknop met daarin het stuifmeel. 
In dit seizoen is de boomgaard heel kwetsbaar. Een beetje vorst of 
hagel kan al fataal zijn voor de vruchtvorming. Het is natuurlijk heel 
belangrijk dat tijdens de bloei de bloesems bevrucht worden. Niet 
bevruchte bloemen vallen af en geven geen vruchten, de rest groeit 
uit tot appelen.  
 

De zomer 
 
De appelboomgaard hangt vol met kleine appeltjes. Hoe meer de 
zomer vordert, hoe groter ze worden. En afhankelijk van de soort, 
zie je een kleurenpalet van groen en geel tot dieprood. Nu is het de 
grootste zorg van de teler om mooie, gave vruchten af te leveren. 
Hij moet nu en dan spuiten tegen de schadelijke insecten of ander 
ongedierte, want niemand wil een appel met een worm erin. Soms 
zet een teler nuttige insecten in zoals lieveheersbeestjes en 
roofmijten, om de schadelijke te kunnen verwijderen. Of hij hangt 
nestkastjes voor koolmeesjes of torenvalken. Deze laatste verjagen 
de muizen die aan de wortels en schors knagen en eten de rupsen 
op die de appels aantasten. 
 

De herfst 
 
Tijd om de appels te plukken. Dit is het drukste moment in de appelteelt. Het 
plukken moet nauwgezet gebeuren, daarom krijgen nieuwe plukkers eerst een 
opleiding. Het plukken gebeurt met de hand. Het steeltje moet aan de appel 
blijven, anders heeft de appel een wondje en gaat hij vlugger rotten. De appels 
worden voorzichtig in grote kisten gelegd. Een deel daarvan gaat naar de veiling en 
wordt verkocht, het andere deel gaat voor bewaring naar de koelcel. Zo kunnen 
het hele jaar door appels gegeten worden. 
Na de oogst is het tijd om de oudste bomen te rooien en nieuwe te planten. Om de 
vijftien jaar wordt een appelboom vervangen. Dit gebeurt per rij. Elk jaar doet de 
fruitteler één rij bomen uit om er nieuwe te planten. Na ongeveer 2 jaar draagt de 
nieuwe appelboom weer vruchten. 
 

De winter 
 
Dit is het moment voor de teler om de bomen te snoeien en de boomgaard op en top in orde te zetten. 
En in de lente komen er nieuwe bloesems en begint het verhaal opnieuw. 
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Lesfiches voor de leerkrachten 
 
Bezige bijen les 
 
Doelstellingen 

• De lln kunnen nauwkeurig en gericht observeren in functie van een vraag. 
• De lln kunnen gelijkenissen en verschillen ontdekken tussen bijen, wespen, hommels en tussen 

werksters, darren en de koningin. 
• De lln kunnen de voornaamste delen van een insect beschrijven. 
• De lln kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen om meer te weten te 

komen over de bijen. 
 

Materiaal 
• Prenten en tekeningen van wesp, hommel, bij (zie werkboekje voor de leerlingen) 
• Tekeningen van dar, werkster en koningin (zie werkboekje voor de leerlingen) 
• Tekening: delen van de bij (zie werkboekje voor de leerlingen) 
• Werkblaadjes (zie werkboekje voor de leerlingen) 

 
Lesverloop 
Introductie (+ 5 min) 

Laat de lln in een kringgesprekje verwoorden wat ze weten over bijen. Verdeel hen in groepjes van 
drie of vier. Enkele groepjes bespreken de verschillen tussen bijen, wespen en hommels (=deel 1), 
andere groepjes bespreken darren, werksters en de koningin (= deel 2). Zorg dat er ongeveer 
evenveel groepjes deel 1 & 2 bespreken. 
 

  Kern ( + 35 min) 
De lln krijgen foto’s en tekeningen van hun deel. Aan de hand van die foto’s moeten ze de 
verschillen bespreken en opschrijven.  
Geef de lln ongeveer 10 minuten om deze opdracht uit te voeren.  
Wissel nu om zodat de lln die deel 1 hadden nu deel 2 doen.  
De lln geven de prenten terug. 
Hang de prenten van deel 1 aan het bord in drie kolommen. 
De lln kunnen nu hun bevindingen verwoorden. Schrijf kernwoorden op onder het juiste diertje. 
Hang de prenten van deel 2 aan het bord in drie kolommen. 
De lln kunnen nu hun bevindingen verwoorden. Schrijf kernwoorden op onder het juiste diertje. 
Toon de delen van een insect. Bespreek die en vergelijk ze met de lichaamsdelen van de mens.  
 

  Slot (+ 10 min) 
Deel de werkblaadjes uit en laat de lln de werkblaadjes invullen. 
 

 
 
 

Werkende werksters 
 
Doelstellingen 

• De lln kunnen nauwkeurig en gericht observeren in functie van een vraag. 
• De lln kunnen het werk in een bijenkolonie verwoorden. 
• De lln kunnen aantonen hoe een werkster, dar of koningin aangepast zijn aan hun voeding, 

bescherming tegen vijanden, voortplanting en omgeving. 
• De lln zijn zich bewust van de veranderingen in de natuur. 
• De lln kunnen gekregen informatie zelfstandig verwerken. 
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Materiaal 
• Tekst voor elke leerling: Werkende werksters (zie werkboekje voor de leerlingen) 
• Werkblaadjes ((zie werkboekje voor de leerlingen) 

 
Lesverloop 
Introductie (+ 10 min) 

Laat de lln in een kringgesprekje verwoorden wat ze moeten doen in het huishouden. Wie doet wat 
(papa, mama en zijzelf). Hoe zijn de taken in een school verdeeld? Wat zou er gebeuren als 
niemand een taak had? 
 

  Kern ( + 30 min) 
Wat zouden de taken zijn van de darren, de werksters en de koningin? 
Lees samen met de lln de tekst door van werkende werksters. 
Laat hen nu zelfstandig de werkblaadjes invullen. 
 

  Slot (+ 10 min) 
Verbeter klassikaal het werkblad. 

 
 
 

Alien of imker? 
 
Doelstellingen 

• De lln kunnen nauwkeurig en gericht observeren in functie van een vraag. 
• De lln kunnen de voornaamste gebruiksvoorwerpen  van de imker beschrijven. 
• De lln kunnen hun waardering opbrengen voor de eenvoudige en inventieve technieken die de 

imker gebruikt. 
• De lln kunnen gekregen informatie zelfstandig verwerken. 

 

Materiaal 
 
• Teksten over imkers (zie ook werkboekje voor de leerlingen) 
• Prenten over imkers(zie ook werkboekje voor de leerlingen) 
• Werkblaadje (zie werkboekje voor de leerlingen) 
 

Lesverloop 
Introductie(+ 5 min) 

Laat de lln in een kringgesprek vertellen wat ze weten over imkers. 
Verdeel de lln in groepjes van twee of drie. 
Leg vooraan teksten en prenten van imkers. 
 

  Kern( + 35 min) 
De lln moeten aan de hand van de teksten en prenten, eventueel opzoekingswerk op internet, het 
werk van een imker schetsen. 
Geef hen hiervoor een 30-tal minuten. 
Bespreek nu in een kringgesprek wat ze over de imker hebben ontdekt. 
Schrijf kernwoorden op het bord.  
 

  Slot (+ 10 min) 
De lln maken het bijhorende werkblaadje. 
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Verplicht in de huisapotheek: honing 
 
Doelstellingen 

• De lln kunnen nauwkeurig en gericht observeren in functie van een vraag. 
• De lln kunnen de wet van eten en gegeten worden verwoorden. 
• De lln kunnen hun waardering opbrengen voor de eenvoudige en inventieve technieken om 

honing te winnen. 
 

Materiaal 
 
• Producten met honing (shampoo, peperkoek, cornflakes, keelpastilles, waskaars, snoepjes…) 
• Verschillende soorten honing (acaciahoning,…) 
• Tekst voor de leerlingen: Genezende honing of gewoon lekker (zie werkboekje voor de 

leerlingen) 
• Werkblaadjes (zie werkboekje voor de leerlingen) 
 

Lesverloop 
Introductie(+ 5 min) 

Laat de lln in een kringgesprek vertellen wat ze weten over honing. Wie eet er graag honing? 
Waarvoor wordt honing gebruikt? 
 

  Kern( + 30 min) 
De lln lezen de tekst over honing en vullen het werkblaadje in. 
Verbeter samen het werkblaadje. 
Zet de producten op tafel.  
Welke producten zijn voeding, geneesmiddelen, schoonheidsproducten, andere… 
Noteer wat er zoal van honing is gemaakt op het werkblaadje. 
 

  Slot (+ 15 min) 
Laat de lln de verschillende soorten honing proeven. Ze mogen hun mening noteren op het 
werkblaadje. Welke soort is de lekkerste? 

 
 
 

De bloemetjes hebben de bijtjes nodig 
 
Doelstellingen 

• De lln kunnen nauwkeurig gericht observeren in functie van een vraag. 
• De lln kunnen de voornaamste delen van een bloem beschrijven. 
• De lln kunnen verwoorden hoe de bij is aangepast aan het bevruchten van bloemen. 
• De lln kunnen het belang van de bij in de landbouw verwoorden. 

 

Materiaal 
• Prent: doorsnede van een bloem 
• Foto: bij met stuifmeelklompje 
• Enkele bloemen (de lln brengen ook elk een bloem mee) 
• Tekst : Geen appels zonder bijen (zie werkboekje voor de leerlingen) 
 

Lesverloop 
Introductie(+ 5 min) 

Toon de lln de bloemen en laat de delen van de bloem opnoemen. Stengel, bladeren en wortel 
gebruiken we niet, we bespreken enkel de bloem. 
 

  Kern( + 40 min) 
Laat de lln per twee of per drie volgende delen zoeken: kelkblaadjes, stamper en de meeldraden.  
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Toon op de prent met de doorsnede van een bloem de juiste delen. Hang de prent aan het bord. 
Waar kunnen de bijen stuifmeelkorrels vinden? 
Vertel in het kort waarom de bloemen bestoven moeten worden. 
Verdeel de klas in 4 groepjes. Elk groepje krijgt een onderwerp dat ze moeten bespreken. Straks 
krijgen ze de tijd om vooraan hun onderwerp toe te lichten. 
- Wat is bestuiving? 
- Wat is zelfbestuiving en wat is buurbestuiving? 
- Wat is kruisbestuiving? 
- Een wereld zonder bijen. 
Laat hen nu per groepje hun onderwerp naar voor brengen. 
 

Slot (+ 5 min) 
Laat de kinderen een bloem kleuren om een bij te lokken. 
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Bijlages  
 
- Tekst: Werkende werksters 
- Tekst: Genezende honing of gewoon lekker 
- Tekst: Aliens in de wei of imkers 
- Tekst: Geen appels zonder bijen 
- Gedichten van Guido Gezelle  
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Werkende werksters 

 
Zoem iedereen, jullie willen dus een kijkje nemen in onze bijenkorf? Sluit even jullie ogen, 
met een kleine spreuk maak ik jullie piepklein. Zijn ze dicht? Daar gaan we… 
 
Zoeps, ik heb mezelf nog niet voorgesteld! Ik ben Bea Bij, ik ben een werkster en ben een 
heel klein deeltje uit een grote kolonie. In de zomer zijn we met 30 000 tot 70 000 werksters. 
Dat is een hele hoop! Werksters zijn vrouwtjes, maar wij leggen geen eitjes. Nee, dat doet de 
koningin. Kom, we gaan naar binnen, dan kan ik jullie meer uitleg geven.  
 

 
 
Dit is onze koningin. Een koningin is de enige bij in de kolonie die eitjes kan leggen. Als een 
jonge koningin een nieuwe kolonie start, legt ze eerst onbevruchte eitjes. Uit die eitjes 
komen er darren. Een dar heeft 24 dagen nodig om zich te ontwikkelen van ei tot bij. Na 
enkele verkenningsvluchten van de koningin, vertrekt ze samen met de darren op 
‘bruidsvlucht’. De koningin vliegt uit en enkele darren bevruchten de koningin. Als de koningin 
bevrucht is, kan ze tot vijf jaar lang eitjes leggen. Die eitjes legt ze in raten. Hoe die raten er 
komen vertel ik je straks wel.  
Darren hebben maar één taak en dat is de koningin bevruchten. Als ze dit gedaan hebben 
sterven ze direct of worden in de herfst afgeslacht door de werksters.  
 
De koningin kan tot 2000 eitjes per dag leggen. Voor ze een eitje legt, kijkt ze eerst of de cel 
wel netjes of groot genoeg is. Dan stopt ze haar achterlijf in de cel om er een eitje in te 
leggen. Dit is ook haar enige taak. Zij moet zorgen voor het voortbestaan van onze kolonie. 
Alle bevruchtte eitjes die ze legt zijn dezelfde. Maar waar ze die legt en welk voedsel de 
larven krijgen, maakt het verschil tussen werkster en koningin.  
De eerste drie dagen krijgt de larve koninginnenbrij. Na die drie dagen krijgt ze 
bijenbrood. Dat is een pap van nectar en stuifmeel. Zes dagen nadat de larve uit het ei is 
gekomen, wordt ze in een pop.  
In twaalf dagen verandert de larve (die in de pop zit) in een bij. Deze bij is net als ik een 
werkster. Het is belangrijk welke voeding je krijgt als je een larve bent. Werksters krijgen 
drie dagen bijenbrood en koninginnen krijgen zes dagen koninginnenbrij. Een koningin heeft 
zestien dagen nodig om van ei tot koningin te worden, een werkster heeft daar 21 dagen voor 
nodig. 
In de cellen op de foto zie je onze larven zitten. 

 

 
Vanaf het moment dat wij werksters geboren zijn, gaan we aan de slag. Eerst en vooral 
krijgen we de taak om schoon te maken. We maken onze cellen schoon en we zorgen 
ervoor dat we zelf ook proper zijn. Na drie dagen schoonmaken mogen we de oudere larven 
voederen. Dan zijn we voedsters. Als we drie dagen de oudere larven gevoed hebben, 
mogen we de jongere larven voeden. We moeten dan ook nectar en stuifmeel in de cellen 
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doen. Zie hier, enkele collega’s zijn bezig met hun taak. Kan je zien wat ze doen? Ze vullen 
cellen met nectar. Nectar is een zoete stof die in bloemen zit. We zijn er dol op! 

 
 
Dertien dagen na onze geboorte worden we metselaarsters. Dan bouwen we de raten. In 
ons achterlijf zitten er wasklieren. De was die ‘zweten’ we uit. We brengen de was met onze 
pootjes naar onze mond om dit te kwauwen en te mengen met speeksel. Daarmee bouwen 
dan onze raten. We hebben cellen om honing, nectar en stuifmeel op de slaan en we hebben 
broedcellen. Broedcellen voor werksters zijn klein, darrencellen zijn groter en 
koninginnencellen zijn nog anders. Als de larven verpoppen, dan metselen we een dekseltje 
op hun cellen. Een koninginnenlarve krijgt zelfs een speciaal deksel, het is precies een haakje. 
Ook onze honing, nectar en stuifmeel krijgen dekseltje om dit alles goed te bewaren voor de 
winter. Hieronder kan je ons aan het werk zien. 
 

 
 
Na vier dagen (zeventien dagen na onze geboorte) zit onze taak als bouwster erop en worden 
we veiligheidsagent. Onze koningin ruikt op een speciale manier. Alle bijen ruiken naar 
haar. Als er een bij binnen wil komen die niet naar onze koningin ruikt, dan slachten we die 
af. Geen indringers in onze korf! 
En dan komt eindelijk dag 21! Vanaf deze dag worden we verzamelaarster. Dan mogen we 
nectar, stuifmeel, propolis en water verzamelen. We vliegen op en af opzoek naar bloemen. 
Door te dansen voor de opening van onze korf geven we onze vriendinnen een sein waar er 
bloemen te vinden zijn. 

 
 
Zes weken nadat we uit onze cel zijn gekomen sterven we dan van uitputting.  
Werksters zoals ik die in de herfst zijn geboren kunnen zes maand leven. 
 
Zoei, zoei, ik moet terug aan het werk! Tot de volgende keer!!!!! Zoem zoem! 
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Genezende honing of gewoon lekker 
 

  
 
Zoem, hier zijn we weer! Ik heb gehoord dat jullie alles willen weten over honing! Bij mij ben 
je op het juiste adres.  
Je denkt misschien dat wij, bijen, zomaar honing uit de bloemen gaan halen. Maar dat is 
helemaal niet waar.  
Eerst en vooral heb je natuurlijk wel bloemen nodig om honing te kunnen maken.  
Planten zijn eigenlijk heel slim. Dank zij de bloemen die ze hebben, kunnen ze bevrucht 
worden. Hoe dat in elkaar zit komen jullie wel nog eens te weten. Om bevrucht te worden, 
hebben ze ons nodig. Wij dragen het stuifmeel rond die ze daarvoor nodig hebben. Om ons te 
lokken, zit er in de bloemen nectar. Die nectar is zoet en vinden wij lekker. Daarom gaan we 
opzoek naar bloemen.  
Als we een bloem hebben gevonden, zuigen we de nectar op en slaan we die op in onze 
honingmaag. In die maag zitten sappen, die sappen vermengen zich met de nectar. Als ons 
maagje vol zit, gaan we terug naar de korf. We geven de nectar dan aan de werksters die 
binnen zitten. Die naarstige werksters zorgen ervoor dat de nectar in de cellen terecht komen. 
En dan? Dan heb je toch nog geen honing? 
Nectar is heel er vloeibaar, het is precies water. Door de sappen van onze maag verandert de 
nectar, maar hebben we nog geen echte honing. Daarvoor moet het water in de nectar 
verdampen. De werksters zorgen ervoor dat die voor een groot deel verdampt voor die in de 
cellen terecht komt. Eénmaal in de cellen, wapperen de werksters met hun vleugels waardoor 
het water in de nectar verder verdampt en spreken we van honing. Als bijna al het water 
verdampt is, wordt de cel dichtgemaakt met een wasdekseltje en kan die lang worden 
bewaard. 
 

 
 
Weet je dat mensen al enorm lang van honing houden? Al heel vroeg ontdekten ze dat het 
heel lekker was. Later ontdekte men dat het geneeskrachtige werkingen heeft. Honing wordt 
voor heel veel dingen gebruikt. De mensen maakten er vroeger zalf mee om op wonden te 
smeren om ze zo vlugger te doen genezen. Het wordt nu nog gebruikt om verkoudheden te 
behandelen. Nu vind je zelfs shampoo met honing, honingsnoepjes, honingkeelpastilles,…  
Maar de meeste mensen eten het omdat het o zo lekker is. 
 
Zoem, ik ga terug aan de slag, tot de volgende keer! 
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Aliens in de wei of imkers 

 
Zoezo, hier ben ik weer. Heb je dat rare mannetje al zien lopen in de weide? Dat is een imker. 
Hij ziet er zo raar uit door zijn kleren. Hij heeft een karpuin aan, dat is een beschermingskap. 
Als een imker met ons werkt, draagt hij altijd zijn beschermkledij. Zo krijgt hij minder steken 
van ons. 
Om imker te worden moet je eerst lessen volgen. Zo leer je van imkers die al jaren bijen 
houden wat je wel of niet mag doen.  
Als je de lessen hebt gevolgd heb je natuurlijk een bijenvolk nodig. Maar niet alleen dat, je 
hebt ook nog een bijenkast, een beschermpak, een beroker en nog zo veel meer nodig. 
 
Een bijenkast is geen kast zoals er in de woonkamer staat. Het bestaat uit verschillende 
delen. Het eerste deel staat helemaal onderaan. Dat is een bodemplaat. Die is iets groter 
dan de rest. Dit komt omdat de bijen daarop landen als ze naar hun kast terugkomen. Op de 
bodemplaat komt er een doos zonder bodem en zonder dak. Het zijn eigenlijk vier planken. 
Dit is de broedkamer. In de broedkamer zitten er ramen waar de bijen hun raten op maken. 
In die broedkamer legt de koningin eitjes in de cellen. Boven op de broedkamer komt er een 
koninginnenrooster. Dit rooster bestaat uit verschillende sleuven waar de koningin niet 
doorkan. Op het rooster komt de honingkamer, dit is een waardevolle kamer voor de 
imkers. De honingkamer lijkt op die van de broedkamer. Het is ook een doos zonder bodem 
en zonder dak. In de kamer hangen ook ramen waar de bijen raten op maken. Maar in de 
cellen worden geen eitjes gelegd, maar verzamelen de bijen hun honing en nectar. Op de 
honingkamer komt er dan een dak die alles afsluit.  
 
Als de imker zijn honing wil oogsten doet hij eerst zijn 
beschermpak aan. Het pak bestaat uit een kapruin (de 
beschermkap), een overall, handschoenen en laarzen. Hij moet 
ervoor zorgen dat er geen enkel gaatje in zijn pak is waar de bijen 
kunnen steken. Dan neemt hij een beroker. Dit toestelletje zorgt 
voor rook en daarmee wuift hij boven de kast. Door de rook zijn de 
bijen rustiger. Ze zuigen zich vol honing waardoor ze dikker zijn en 
minder vlug kunnen steken. 
Na het roken maakt hij het dak los en neemt een raat uit de 
honingkamer. Daarna doet hij die weer dicht. In zijn werkplaats 
schraapt hij met zijn imkermes (ontzegelvork) de wasdekseltjes 
van de cellen. De raat wordt in een slingervat gestopt. Door heel 
hard te draaien wordt de honing uit de raten geslingerd. De honing 
wordt in de kuip van het slingervat opgevangen. Onderaan zit een 
hengel om de honing in potten te laten lopen. 
 
Waarom er een koninginnenrooster in de bijenkast zit? Wel honing met eitjes, larven en 
poppen is niet echt smakelijk denk ik. Daarom zit het koninginnenrooster tussen de 
broedkamer en de honingkamer. De koningin kan er niet door, maar de werksters wel. 
Daarom kan de koningin enkel eitjes leggen in de broedkamer dus moet de imker niet bang 
zijn dat er broed in zijn honingkamer komt. 
 
Als het lente is, moet de imker uitkijken voor moerdoppen. In die moerdoppen zitten er 
nieuwe koninginnen. Als er nieuwe koninginnen uitkomen dan gaat de oude koningin 
uitzwermen. Zodat er een nieuwe koningin in de kast komt. Maar de oude koningin neemt wel 
één derde van de bijen mee. Als er minder bijen zijn, is er minder honing. Daarom controleert 
de imker of er moerdoppen zijn. Als er zijn, dan vernietigt hij die. Hij wil niet dat we allemaal 
zouden verdwijnen natuurlijk. Zo stelt hij zijn hoeveelheid honing veilig. 
 
Over honing gesproken, ik moet weer aan de slag. Tot ziens…. 
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Geen appels zonder bijen 
 
Wat is bestuiving? 
Planten die zaadjes hebben, laten die vallen op de grond. Uit het zaadje groeit er dan een 
nieuwe plant. Planten kunnen niet wandelen of zich anders verplaatsen zoals mensen en 
dieren om zich te bevruchten. Hoe komen die zaadjes er dan? 
De natuur heeft daar een schitterende oplossing voor: bloemen! (bloesems) 
Bloesems bestaan uit mannelijke meeldraden en een vrouwelijke stamper. 
 

  
Een meeldraad heeft een helmdraad en een helmknop (Het gele knopje dat je op de 
meeldraad kan zien op bovenstaande foto.). Als de helmknop rijp is barst het knopje open en 
komt er stuifmeel vrij. De meeldraad is het mannelijke deel van de bloesem. 
De stamper bestaat uit een stempel, een stijl en een vruchtbeginsel. De stamper is het 
vrouwelijke deel van de bloesem. 
Er kunnen alleen zaadjes komen als er stuifmeel op de stempel terechtkomt. Als dit gebeurt 
dan noemt men dit ‘bestuiving’! 

 
 
Wat is zelfbestuiving? 
 
Het woord zegt het zelf: de bloesem bestuift zichzelf. Het stuifmeel van de meeldraad valt op 
de stamper van dezelfde bloesem. Je zou denken: dit is makkelijk! Toch is dit een 
uitzondering in de plantenwereld. Er zijn maar heel weinig bloemen die dit doen. 
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Wat is buurbestuiving 
 
Buurbestuiving is heel eenvoudig uit te leggen. Het zijn twee bloesems van dezelfde plant of 
boom die elkaar bestuiven.  
 

 
 

Wat is kruisbestuiving 
 
Bij kruisbestuiving wordt het stuifmeel overgedragen naar een bloesem van een andere plant 
of boom, van hetzelfde ras natuurlijk. Stuifmeel van een appelboom past niet bij een stamper 
van een perenboom.  
Het is niet altijd zo eenvoudig om het stuifmeel van de ene bloesem naar de bloesem van een 
andere boom te krijgen. Maar ook daar heeft moeder Natuur iets op gevonden. 
Het stuifmeel kan wegwaaien met de wind en dan op een andere bloesem terecht komen. Nog 
beter zijn de insecten. Bloesems lokken die insecten met hun kleur, hun geur en hun lekkere 
nectar. Bijtjes zijn verzot op nectar en vliegen van bloesem naar bloesem om zich vol te 
proppen met nectar en brengen die dan naar hun bijenkorf. Terwijl de bijtjes de nectar 
opzuigen schuren ze met hun lijf tegen de meeldraden en valt het stuifmeel op hun achterlijf. 
Door de haartjes blijft het stuifmeel aan hun lijf plakken. De bij vliegt op en bezoekt een 
andere bloesem bij een ander boom. Opnieuw wrijft de bij met haar lichaam en het stuifmeel 
komt los en valt op de stempel. Ziezo, de bloesem is bevrucht. 

 
Een wereld zonder bijen? 
 
Stel je eens voor ‘geen enkele bij meer op de wereld’. Joepie! Geen vervelende steken meer, 
niet meer uitkijken waar je trapt, niet meer controleren of er geen bij in je drankje zit. 
De lente komt er aan, de bloesems bloeien. Oeps geen bijen om de bloesems te bestuiven! In 
de herfst zijn er bijna geen appels, peren, kersen, er zijn veel minder groenten. Geen honing 
om lekkere snoepjes te maken. Geen verse groenten om de nodige vitamines uit te halen. 
Oei, we eten niet meer zo gezond in de winter, enkel diepvries en bokalen. 
Volgende lente, weer bijna geen bestuivingen. Gelukkig hebben we nog wat reserves van 
vorige jaren. In de herfst zijn er bijna geen vruchten of groenten meer. Onze dieren hun eten 
is ook bijna op. Er zijn planten die sterven. 
Volgende lente, bijna geen bestuivingen en bijna geen nieuwe plantjes meer. De 
voedselvoorraad raakt op. Er zijn heel veel mensen met hongersnood en er sterven heel veel 
mensen. 
Zo gaat het steeds verder tot er niets meer groeit en de mensen sterven. Er zijn zelfs mensen 
die zeggen dat de wereld maar vijf jaar zou draaien als alle bijen uitgestorven zijn. 
 
Zo zou de wereld er kunnen uitzien als er geen bijen meer zijn. We moeten onze kleine 
vriendjes dus goed verzorgen.  
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Gedichten van Guido Gezelle 
 
Heete pootjes 
 
Een schalkaard had een bie gevaân 
en hield ze bij heur vleren: 
“Komt hier! – hij zag een jongske staan!- 
Komt hier mijn knappe kerel! 
Hier heb ik zulk een schoon fatsoen 
van beestje, ik wil ’t u geven: 
past op maar van ’t niet dood te doen, 
en laat het beestje leven. 
Kom aan; jen hand: doe toe, ’t vliegt weg; 
doet toe want ’t gaat ontsnappen!” 
’t Kind hield zijn handje toe: “Nie’ waar, 
hoe schoon dat is, hoe lieflijk!” 
Ha! ’t Kindje wierd te laat gewaar 
hoe schoon en hoe bedrieglijk. 
Het lied het beestje los, en ’t loeg 
de traantjes uit zijn oogskes, 
en zei ‘t: “het beestje is schoon genoeg, 
maar ’t heeft zulke heete pootjes.” 
 
Gevaân: gevangen 
Vleren: vleugels 
Jen: je 
Loeg: lachte 

 
Zoeteware 
 
Geen zoeter zeem als zeem, 
dat ik mag zelve opeten; 
hoe dier het wordt betaald, 
dat mag de katte weten; 
het vindt den weg zoo wel, 
en, weze ’t laat of voeg, 
hoe meer ik er van eet, 
hoe min ik heb genoeg. 
 
 
Guido Gezelle werd in Brugge op 1 mei 1830 geboren en stierf in 1899. In 1854 werd hij 
priester gewijd en werd leraar poëzie aan het seminarie in Roeselare. Later werd hij onder-
rector van het Engels seminarie en daarna werd hij kapelaan beiden in Brugge. Op het einde 
van zijn leven werd hij bestuurden van een Frans nonnenklooster. 
Het is geroemd voor zijn gedichten veelal over de natuur gingen en om zijn beeldend 
taalgebruik. 
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Inspiratie  
 
Enkele ideetjes om het thema verder uit te diepen 
 
- Neem een gele en een zwarte pijpenrager en draai die rond elkaar. Knip uit een stukje 
plastic een vierkant (4 cm op 4 cm) en vouw dit trapsgewijs op. Bevestig in het 
midden een draadje. Bindt het draadje in het midden van de gedraaide pijpenragers 
vast. Maak een nylondraadje vast aan het bijtje en hang het ergens op. 

- Bereken de oppervlakte van een wasraam,… . 
- Stel een jaarkalender op met de cyclus van het bijenleven. 
- Er zijn lekkere honinggerechten te vinden in allerhande kookboeken. 
- Een strip over het leven van een bij, wie weet zit er een nieuwe Willy Vandersteen in 
je klas? 

- Een toneel over ene dagje in de bijenkorf kan leuke tafereeltjes opleveren. 
- Er bestaan leuke films over bijen zoals ‘Bee movie’ over het leven van de bijen. 
- Maak een bijenkast in het klein. 
- Guido Gezelle heeft enkele leuke gedichtjes over de bij. (Zie bijlage) 
- Zaai of plant enkele bijenplanten in de schooltuin of in enkele poten, kijk dan in de 
lente uit naar de eerste bijtjes. Enkele planten: heide, salie, lavendel, marjolein, 
tijm,… 

- Maak een interview met een bij. Wat zou een bij denken over haar taken? 
- Rimsky Korsakov heeft het muziekstuk ‘The flight of the bumblebee’ geschreven. Een 
aanrader om even in de klas te beluisteren. 

- Teken de stappen van ‘ei tot bij’ uit. 
- …   
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Woordenschatlijst 
 
 

Beroker Toestel waarmee de imker rook maakt om de bijen te kalmeren. 
 

Bijenbrood Een pap van nectar en stuifmeel die de larven van de werksters 
krijgen. 
 

Broedkamer Het deel van de bijenkast waar de koningin haar eitjes legt. 
 

Bruidsvlucht Op de zevende dag vliegt een koningin (nog onbevrucht) naar 
buiten. Dan paart ze met 5 tot 25 darren waardoor ze ongeveer 
5 jaar eitjes kan leggen. 
 

Dar Mannelijke bij 
 

Facetogen Grote zijdelingse ‘ogen’, ze bestaan uit 4000 facetten. zo kan de 
bij bijna 360° zien. 
 

Feromonen De geurstof die de koningin afgeeft waardoor de bijen elkaar 
herkennen.  
 

Honingkamer Het bovenste deel van de bijenkast waar enkel de werksters 
kunnen komen om honing op te slaan. 
 

Imkermes Een speciaal soort mes die de imkers gebruiken om de 
wasdeksels van de honingraten te snijden. Ook ontzegelvork 
genoemd. 

Kapruin Speciale kap die imkers aandoen ter bescherming tegen de 
bijen. 
 

Koningin Enige bij in een kolonie die eieren kan leggen 
 

Koninginnenbrij Voedsel die de werksters produceren om larven te voeden. 
Werksterlarven krijgen dit drie dagen, koninginnenlarven 
krijgen dit tot ze in een pop veranderen 
 

Koninginnenrooster Rooster tussen de broedkamer en de honigkamer waar enkel 
werksters door kunnen. 
 

Kruisbestuiving Een type bestuiving van bloemen 
 

Nectar Waterachtige zoete substantie die bloemen afscheiden 
 

Ocellen De drie enkelvoudige ogen boven op de kop van de bij, deze 
onderscheiden licht en donker. 
 

Propolis De harsachtige stof die bijen verzamelen om alle spleten en 
kieren in hun kast op te vullen. De stof heeft een ontsmettende 
werking. 
 

Slingervat Vat waar honing uit geslingerd wordt. 
 

Stuifmeel De mannelijke cellen van een bloem. 
 

Voelspriet De bewegelijke antennes op de kop van de bij. Deze antennes 
zijn erg gevoelig en nemen geur en smaak waar. De bijen 
voelen er ook mee. 
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Werkster Vrouwelijke bij die geen eieren legt. 
 

Zelfbestuiving Een type bestuiving van bloemen. 
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Nuttige adressen, bronnen en weetjes 
 

Websites 

www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie 

www.plattelandsklassen.be 

www.grasspriet.be 

www.vilt.be 

www.bieenkorf.be 

www.bijensite.tk 

Bronnen 

- Grasspriet, Dossier natuur op het platteland; Plattelandsklassen vzw 
- Meli, honing; nv Meli Veurne; 2004 
- www.bieenkorf.be 
- foto’s: www.shutterstock.com 

Nuttige adressen 

Provinciehuis Olympia 

Landbouweducatie 

Koning Leopold III-laan 66 

8200 Sint-Andries 

landbouweducatie@west-vlaanderen.be 

T 050 40 71 69 

 

Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingsinstituut voor Land- en Tuinbouw (POVLT) 

Ieperseweg 87 

8800 Beitem/Rumbeke 

www.povlt.be 

T 051 27 32 00 

Weetjes 

 

• Je kan allerhande lesmateriaal gratis lenen in de provinciale uitleendiensten landbouweducatie. Om 

te weten waar er een uitleendienst in je buurt is, surf je naar 

www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie. Je vindt er alle adressen en een overzicht van het 

beschikbare lesmateriaal. 

• Breng ook eens een bezoek aan een boerderij. In de brochure ‘Met de klas de boer op’ vind je zeker 

een boerderij in je buurt. Via de website onthaalopdeboerderij (zie websites) kan je de folder 

verkrijgen. Ook via landbouweducatie@west-vlaanderen.be vind je bijkomende informatie. 

• Via www.vilt.be krijg je actuele informatie en de laatste nieuwtjes over de landbouw. De website 

heeft ook een educatief luik, waar je lesmateriaal kan downloaden. 

• Plattelandsklassen vzw heeft een Grassprietje uitgewerkt over de bijen: Dossier natuur op het 

platteland 2. Je kan het gratis downloaden op hun website (zie hierboven). 
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Dit lesmateriaal is ontwikkeld door WAVI vzw (erkend centrum voor landbouweducatie) in samenwerking 
met de Provincie West-Vlaanderen 
 
Voor algemene informatie: 
 
Landbouweducatie 
Provinciehuis Olympia 
Koning Leopold III-laan 66 
8200 Sint-Andries 
T 050 40 71 69 
E landbouweducatie@west-vlaanderen.be 

 
 
 

Colofon 
 
 Redactie: Griet Dewaele 
 
 Speciale dank aan: 
  

  Luc Capelle en Jan Vandenbroucke voor hun feedback en het nalezen van 
  de teksten 

 
 
Meer info over de verschillende initiatieven van de provinciale dienst landbouweducatie vindt 
u terug op de website www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie   
 
 
Tekst en beeld van dit lespakket zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het onderwijs. Bij 
gebruik door uitgevers en andere organisaties, is vooraf schriftelijke toestemming nodig van 
de eigenaar van deze tekst en beelden: Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciehuis 
Olympia, Koning Leopold III laan 66, 8200 Sint-Andries. 
 
 

 


