
HONINGBIJEN

De makers van vloeibaar goud
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Honingbijen leven met veel bijen bij elkaar:  het bijenvolk.

In een bijenvolk zijn er bijen met verschillende taken: 

De koningin
( 20 millimeter)

De werkster
( 15 millimeter)

De dar (mannetjesbij) 
( 17 millimeter)
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De koningin

Alle andere bijen in het volk zijn dus haar kinderen:
60.000 dochters en 1000 zonen!

De enige taak van de koningin is eieren leggen!
Van februari tot het begin van de winter.
Gemiddeld 1500 per dag is flink doorwerken!
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De werksters doen al het werk in het bijennest:

De koningin eten 
en drinken geven

Hongerige larven 
voeren

Ventilator spelen als 
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Poetsen, de 
koningin wassen 
en haar poep 
opruimen

Water halen om te drinken 
en het nest koel te houden 
in de zomer

Het nest verdedigen

Zucht, geen wonder dat ik 
maar 6 weken oud word!
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De werksters hebben nog een belangrijke taak.

Ze bouwen de bijenraat:

6-hoekige kamertjes

Die maken ze :
- Om voedsel op te slaan
- Als babykamers

De koningin legt een eitje in 
een lege cel.
De bijenlarve woont daarin 
tot ze in een bij verandert
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De dar (mannetjesbij) oooh
maxima, 
(zucht)

Tja, mannetjesbijen steken geen poot uit.

Tot ze mogen paren met een koningin!

Als een koningin wil paren,
vliegt ze hoog de lucht in.
Ze lokt de darren met speciale parfum!
De darren hebben grote ogen
om de koningin te kunnen spotten. 
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Als je een bij bent, begin je je leven als een eitje! 

1. De koningin legt een ei 

2.  Als je uit het ei komt, 
zie je er uit als een bleek wormpje.
Je grote zussen komen je eten geven. 

3.  Als je dik geworden bent, 
maken ze je kamertje dicht met 
een dekseltje. 

4.  Je verandert heel erg: je krijgt 
een kop, een borststuk met 
pootjes en vleugels, een achterlijf

5. Als je klaar bent,
bijt je je deksel open:
en daar ben je dan! 
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Die bloemen lokken de bijen met opzet. Bekijk het filmpje: 
https://schooltv.nl/video/bloemen-wat-is-een-bloem/#q=bloem%20zaden
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Maar mensen vinden honing ook lekker…! 
Zijn imkers eigenlijk gemene dieven?
Ze lijken best aardig eigenlijk…



Honingbijen overwinteren als volk.
De honing is hun wintervoorraad! 
Zonder eten gaan ze dood…

Bekijk het filmpje: 
https://schooltv.nl/video/de-bijenkast-van-simon-en-jakob-bijen-zijn-leuk-en-nuttig/#q=honingbijen

https://schooltv.nl/video/de-bijenkast-van-simon-en-jakob-bijen-zijn-leuk-en-nuttig/#q=honingbijen

