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Bijen maken honing, 
maar hoe maken ze dat? 
 

 

 

 Zoek een veld gele of paarse bloemen. 

 Zie je hier bijen of hommels vliegen? 

 Kijk wat ze doen.  

 Instructie 1 
 

In bloemen zit een zoete stof, 
die stof heet nectar. 

Met hun tong likken ze dat eruit. 
In de bijenkorf maken ze er honing van. 
 

 Pluk voorzichtig 1 bloempje. 

 Trek het groene steeltje eraf. 

 Zuig aan de onderkant van het 
bloempje. 

 Instructie 2 

 
Nu weet je waar bijen honing van maken. 
Breng 1 bloem naar de koningin, 

en haal je stempel.  

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT 

BLAUW 

1 

1 

2 

2 

1 

1 



 
Instructie 1: 
Kijk en luister: 

 Zie je bijen vliegen? 

 Zie je hommels vliegen? 

 Van welke zie het meest? 

 Zoemen hommels anders dan bijen? 

 Wat is er anders aan hommels? 

 Bloemen lokken bijen vaak met geur: 

 Ruik aan de bloemen: 

 Ruiken deze bloemen lekker? 

 

Terug naar voorblad 

 

Instructie 2: 
 Vraag hulp als het je niet lukt, 

 soms moet je er nog een plukken. 

 Proef je iets zoets? 

 Smaakt het bloempje ook lekker? 

Terug naar voorblad 

hommel 

honingbij 
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Bijenlarven eten pap. 
Pap maak je met meel. 

Bijen halen meel uit bloemen! 
 

 

 

  Zoek hier vlakbij naar rode bloemen 

  Kijk in een bloem: 

  in het midden zit een knopje. 

  daar omheen zitten draadjes. 

  Voel met een vingertop aan de  draadjes. 

  Zit er iets aan je vinger? 

 Instructie 1 

 
 

  Bijen hebben een soort tasje, 

 het zit aan hun achterpootjes. 

 Daar stoppen ze het stuifmeel in. 

  Kijk bij de bloemen om je heen, 

 Instructie 2 

 

 

Doe een tasje om je arm, 

stop er 2 stuifmeel ballen in. 
Neem mee en haal je stempel.  

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

ROOD 

1 

1 

2 

1 

2 

1 



 
Instructie 1: 
 Het spul aan je vinger heet stuifmeel. 

 Bijen mengen het met honing: 

 bijenpap voor de bijenlarven! 
 

 In het potje zit 'bijenpap'. 

 Proef hoe het smaakt: 

 vind je het lekker? 

Terug naar voorblad 

 

Instructie 2 
Kijk en luister naar bijen en hommels. 

 Zie je bijen met stuifmeel-pootjes? 

 Zit het alleen aan de achter-pootjes? 

 

In de klaprozen zie je vaak hommels. 

Om het stuifmeel los te trillen, 

zoemen ze extra hard in de bloem: 

 Zoek een klaproos met een hommel: 

 luister of je dat kunt horen. 
 

Terug naar voorblad 
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Water is erg belangrijk, 
zonder water leef je niet lang. 

Dat is ook zo voor bijen. 
 

 

     Bijen kunnen niet zwemmen. 

  Ze worden niet graag nat. 

   Dat is gevaarlijk voor ze, 

  snap je waarom? 

     Kijk langs de rand van het water, 

  waar kan een bij veilig landen? 

 Instructie 1 

 

De koningin blijft altijd in het nest. 
Toch moet ze ook drinken. 
De werkbijen brengen haar water.  
 Instructie 2  

  

  Ga voorzichtig naar de waterkant 

  Doop de pluk in het water 

Nu weet je waar bijen water zoeken. 

Breng de natte pluk naar de koningin 
en haal je stempel. 

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

GROEN 
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Instructie 1: 
Bijen moeten ook drinken,  

Ze zoeken mossige plekken langs de oever. 

Op het mos staan ze droog. 

met hun lange tong likken ze het water op! 

 

 Kijk of je geschikte plekken ziet: 

 waar kan een bij veilig landen? 

 

Terug naar voorblad 

 

Instructie 2: 
 

 Om je heen groeit veel mos: 

 trek een klein handje mos los, 

 rol het tussen je handen tot een bolletje  
 

Terug naar voorblad 
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Bijen kunnen niet praten. 
Toch vertellen ze elkaar iets! 

Dat gaat swingend... 
 

 

ls een speurbij bloemen heeft ontdekt, 
vertelt ze dat aan andere bijen: 
door een dansje te maken! 
 Instructie 1 

 

 Speurder: 
  Ga in het midden van de bloemenkring staan. 

 met je gezicht naar de bloemenmand. 

  Loop eerst rechts om de witte bloemen, 

  Loop dan naar de bloemenmand en 

 kwispel met je billen. 

  Loop dan links om de roze bloemen.  

  De andere bijen sluiten aan (polonaise), 

 samen het dansje nog een keer.  

 

Nu weet je hoe bijen met elkaar praten. 
Neem 1 bloem uit de mand mee, 

en haal een stempel bij de koningin. 

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

GEEL 

1 

1 

2 

1 

1 



 
Instructie 1: 
 

 De bij danst in een 'achtje' . 

 Het middenpad wijst naar de bloemen. 

 - langzaam als de bloemen dichtbij zijn, 

 - snel als de bloemen verder weg zijn. 
 

 De andere bijen gaan meedansen, 

 zo weten ze waar ze heen moeten! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar voorblad 
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Bijen wonen met veel bij elkaar.    
Soms wordt de woning te klein! 

Speurbijen zoeken dan een nieuwe 
woning. 

 
 Je staat hier bij een schuur, 

   ernaast staat een schutting. 

 Kijk door de spleet in de 
schutting. 

   dan zie je de bijenkasten. 

 Je ziet bijen in- en uitvliegen. 

 Instructie 1 

 
  In het doosje zitten stukjes raat. 

  Pak er 1 stukje uit. 
  Ruikt het nieuw? 

 Instructie 2 

 

Nu weet je dat een bijenhuis leeg staat. 
Neem het stukje raat mee, 

en haal je stempel bij de koningin.  

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

ORANJE 

bijenwoning 
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Instructie 1: 
 Kijk om de hoek bij deze schuur. 

 Er staat een bijenwoning zonder bijen: 

 til de deksel van de kast, 

 kijk wat je allemaal ziet. 

 vraag je begeleider om de raten er uit te halen. 
 

vergelijk de 2 raten. 

 

 Welke raat is de oudste raat,  

 welke de nieuwste? 

 Waarom denk je dat? 

 Ruikt de lichte raat anders dan de donkere? 

 Is de lichte raat zachter dan de andere ?  

 (voel voorzichtig!) 

 

 Er ligt een doosje in de kist. 

 Pak het eruit en maak open. 

Terug naar voorblad 

 

Instructie 2: 
 Zet de raten terug in de kast. 

 Doe het doosje erbij. 

 Doe deksel erop voor de volgende groep. 
 

Terug naar voorblad 
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Ook in het nest is er veel werk. 
Er moet raat worden gebouwd, 

voor alle eitjes van de koningin. 

 

 
  Kijk hoe raat in elkaar zit.—> 

  Stapel de losse cellen net zo. 

  Liggen ze stevig? 

 
 Instructie 1 

 
  Leg alles uit het doosje in de  

 raat 

  1 ding per cel 
  Doe het op goede volgorde: 

 eitje, larve, pop en bij. 

  Als je klaar bent, 

 doe je alles terug in het potje. 

  Breek de raat weer af, 

 en leg klaar voor de volgende groep. 

 

Geef het potje terug aan de koningin, 

dan mogen jullie honing proeven. 
Haal meteen je stempel. 

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

PAARS 
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Instructie 1: 
 

 Vraag de "koningin" om het ontwikkel-doosje. 
 

 Kijk wat er in zit: 

 het zijn 4 momenten uit het leven van een bij. 

 Herken je ze allemaal? 

 

Terug naar voorblad 
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Bijen hebben een angel. 
Een naaldje met vergif. 

Als je bedreigd wordt, 
kun je je goed verdedigen. 

 Instructie 1 

 
  Wespen vangen bijen, 

 ze voeren hun larven er mee! 

  Hoe herken je een wesp? 

 Kijk op het plaatje. 

 Welke verschillen zie je? 

  
 
 
 
 
 
 

 Instructie 2 

 
  Ga in een kring staan met je ogen dicht. 

  1 van jullie krijgt de wespenangel. 

  Doe je ogen dicht, 

 gebruik je neus om die te vinden, 

  Sluit de wesp in, en pak de angel af. 

 

Nu weet je hoe bijen zich  
verdedigen. 
Lever de angel in bij de koningin  

en haal je stempel. 

 
Goed gedaan speurder! 

OPDRACHT  

BRUIN 
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Instructie 1: 
 Wespen hebben ook een angel. 

 Een wesp is sterker dan een bij. 

 Maar de bij die hij aanvalt,  

 geeft een alarmgeur af, 

 De andere bijen komen daar op af. 

 Met zijn allen kunnen ze de wesp wel aan. 

Terug naar voorblad 

 

Instructie 2: 
Laat je begeleider deze opdracht uitvoeren! 

Begeleider doen: 

Zet het groepje in een kleine kring. 

Laat ze hun ogen dicht doen. 

Deel de angels uit:  

1 rode, de rest blauwe. vertel dat het angels zijn. 

 
Begeleider vertel: 

één van jullie heeft een wespenangel gekregen. 

De wespenangel ruikt anders dan de bijenangels. 

Jullie moeten je neus gaan gebruiken: 

 
Begeleider vragen: 

 Houdt je ogen dicht. 

 Snuffel voorzichtig rond, ruik je een vreemde lucht? 

 Heb je de wesp gevonden? 

 Pak hem vast tot iedereen de wesp vastheeft. 

 Ogen open, neem de wespenangel mee. 

 

Coördineer het zoekgebeuren, zodat ze elkaar niet per ongeluk pijn 
doen 

1 

2 

1 


