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Zweefvlieg of bij?
De meeste vogels houden niet van bijen. Ze zijn 
namelijk bang om gestoken te worden. Zweefvlie-
gen maken gebruik van deze angst en ‘vermommen’ 
zich als bij. Hierdoor hoeven ze niet bang te zijn om 
opgegeten te worden door een hongerige vogel. Toch 
zijn er verschillen tussen de zweefvlieg en de bij. 
Zweefvliegen hebben bijvoorbeeld maar twee vleu-
gels en bijen vier. Je kunt ook naar de lengte van de 
voelsprieten kijken. Bijen hebben lange voelsprieten 
op hun kop en zweefvliegen meestal korte. 

Belangrijke bestuivers
De vrouwtjes bijen verzamelen stuifmeel en bren-
gen dat naar hun nest. Op dit stuifmeel leggen zij 
hun eitjes, waaruit larven komen die het stuifmeel 
opeten. Sommige bijensoorten zijn kieskeurige eters 
en verzamelen alleen het stuifmeel van één bepaalde 
bloemensoort. 
Voor de meeste planten is bestuiving door insecten 
noodzakelijk. Vier op de vijf planten zijn hiervoor 
afhankelijk van bijen. Juist daarom zijn bijen zo be-
langrijk. Geen bijen = bijna geen planten = niet genoeg 
voedsel voor mensen. 

Bijen zoeken
Bijen houden van zon en bloemen. Je vindt ze dus 
vooral in open, bloemrijke landschappen, zoals gras-
landen, tuinen en heidevelden. Ga maar met mooi weer 
naar de Schaopedobbe vlakbij Elsloo of naar het 

Mandefjild bij Bakkeveen. Dan zie je ze ongetwijfeld. 
Je hoeft natuurlijk niet per se in de auto te stappen 
om bijen te zien, want ze zijn makkelijk te vinden. 
Zoek bij mooi weer maar eens naar bloemen in de 
tuin, op het balkon of in het park.

Nest bouwen
Bij een bijennest denken de meeste kinderen aan een 
bijenkorf, maar er zijn ook andere nesten. Hommels 
en de honingbij bijvoorbeeld leven graag in volken. 
Hommels hebben meestal een nest onder de grond. 
Soms kiezen ze een vogelnestkastje uit. De honing-
bij kiest liever voor een bijenkorf en bijenkast. 
De meeste wilde bijen leven liever alleen en graven 
bijvoorbeeld een gangetje in de grond of maken hun 
nestje in een holle stengel. 

In Nederland komen ruim 350 wilde bijensoorten 

voor. De helft van deze soorten is bedreigd, 

terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedsel-

voorziening. Bijen zijn er in vele soorten en maten 

en wij vertellen je in Kids-Gea graag meer over 

deze zoemende insecten. Wil je ze graag spotten? 

Lees de informatie en binnen de kortste keren 

herken je de harde werkers in de tuin!

Wat zoemt in jouw tuin?

Tuinhommel

Rosse metselbij
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Altijd zwartgeel gestreept? 
Echt niet!
Bijen zijn er in vele soorten en maten. Hommels 
zijn grote, dikke bijen met een wollige beha-
ring. Andere bijen zijn juist klein, slank en bijna 
kaal. De kleuren variëren van helemaal zwart of 
metaalgroen tot bontgekleurd met rode, witte of 
gele vlekken.  De leemwesp (zie voorkant) ziet er 
bijvoorbeeld uit als een wesp, maar is toch echt 
een wilde bij. Bijen zijn dus niet altijd zwartgeel 
gestreept. Wij hebben een paar soorten voor je 
opgezocht. 

Rosse metselbij
De rosse metselbij is een breedgebouwde bij met 
een dichte beharing en een soort metaalglans. Het 
vrouwtje heeft een zwart behaarde kop en ook 
het uiteinde van haar lijf is zwart. Ze nestelen 
graag in dood hout en holle stengels, maar ook bij 
muurspleten en bijenhotels kom je ze tegen. 

Vosje
Zie je een bij vliegen met lange dichte voskleurige 
haren op de bovenkant van het borststuk en het 
achterlijf? En heeft de bij een zwartbehaarde 
kop en is de onderkant van het achterlijf en het 
borststuk zwart? Dan is dat het vosje. Het is een 
bijensoort die algemeen voorkomt in Nederland. 
Je vindt ze vooral lekker dichtbij huis. 

Roodgatje
Vaak krijgen dieren en planten een naam die goed 
bij ze past. Het roodgatje is hier een voorbeeld 

Ben je nieuwsgierig naar meer zoemers in 
jouw tuin? Kijk op www.nederlandzoemt.nl en 
www.bestuivers.nl voor nog meer zoemende insecten.

van. Het vrouwtje heeft een oranjebruin behaard 
borststuk en glimmend zwart achterlijf. Ze valt op 
door de oranjerode punt op het achterlijf. Deze 
bij graaft zelf gangetjes in de grond en nestelt 
daar ook. 

Honingbij
In Nederland komen honingbijen niet in het wild 
voor. Het zijn bijna altijd bijen die door imkers in 
bijenkasten worden gehouden. De werksters kun je 
het hele jaar zien vliegen. Het is een donkerbruine 
bij en het achterlijf is voor een deel oranje. Op 
het achterlijf zie je ook grijswitte dwarsbandjes. 
Verder hebben ze behaarde ogen. Bijzonder hè? 

Tuinhommel
De tuinhommel heeft een lekker lange tong. 
Hiermee kan hij makkelijk bij planten met diepe 
bloemen, zoals dovenetel, rode klaver en vinger-
hoedskruid. Het borststuk is zwart behaard met 
voor en achter een gele band. Ze nestelen in een 
kolonie op of vlak onder de grond.

Wat kan ik zelf doen?
Wil jij graag meer bijen in jouw tuin of op het 
balkon? Zorg dan voor meer planten! Haal een paar 
tegels uit de tuin en zaai hier wilde bloemen of 
hang bloembakken op aan het balkon. Een kleine 
moeite, maar hierdoor krijg je veel meer leven in 
de tuin.

Roodgatje

Vosje
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Maak je eigen 
bijenhotel

4Doe het zelf

Wil jij de bij een handje helpen? Met een 
bijenhotel maak je op een makkelijke manier 
een mooi hotel voor onze zoemende vrienden. 
Het bouwen van een hotel is makkelijk. Als je 
deze tips volgt, maak je van jouw hotel een 
echt bijenpaleis!

Het belangrijkste in een bijenhotel zijn holletjes 
en gaatjes. Hier kunnen de bijen namelijk hun 
huisje maken en eitjes leggen. Door gaten te 
boren in stukken hout en door holle stengels te 
bundelen, kun je verschillende soorten bijen in 
je tuin aantrekken

Zorg voor bloeiende planten en losse grond. Leg een composthoop aan of laat stengels 
liggen. Ook een beetje onkruid kan geen kwaad. Bijen zijn dol op wilde tuinen. 

Tip!

Aan de slag! 
  Boor gaatjes in stukken hout. Zorg 

ervoor dat de gaatjes niet rafelig worden, 

want dan kunnen bijen hun vleugels 

beschadigen.

  Varieer de gaatjes in diameter. Boor gaten 

tussen de 3 en 8 mm.

  Houd de gaatjes aan één kant altijd dicht.

  Zoek een droge en zonnige plek.

  Leg de blokken hout of boomstammen 

op hun bast neer, zodat de geboorde 

gangetjes horizontaal liggen. 

  Bundel de stengels van de bamboe en 

andere planten.

  Leg de blokken hout en stengels bij 

elkaar en maakt er mooi geheel van.

  Leg er dakpannen bovenop, zodat het 

hotel waterdicht is.

Wat heb je nodig?
 Bamboe
 Riet
 Braam
  Blokken onbehandeld hout of boom-

stammen (eik, kastanje of een andere 
boomsoort)

 Houtboor 
 Dakpan
 Touw
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 Activiteiten
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Vogels spotten in het Wikelslân

De Alde Feanen
Zaterdag 19 mei 14:00 - 15:30 uur

Waterdiertjes zoeken in het Wikelslân

De Alde Feanen
Zaterdag 9 juni 19:00 - 21:00 uur

Vrijdag 29 juni 19:00 - 21:00 uur

Dinsdag 31 juli 14:00 - 16:00 uur

Dinsdag 14 augustus 14:00 - 16:00 uur

Bijenmiddag met de imker

De Alde Feanen
Woensdag 20 juni 15:00 - 16:30 uur

Peuter/kleuter struintocht door 

de natuur (2-6 jaar)

De Alde Feanen
Zaterdag 23 juni 10:30 - 12:00 uur

Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!

Kids-Gea!

Doe mee!

Ga mee!

Avond-struintocht door het leefgebied 

van de otter in het Wikelslân

De Alde Feanen
Vrijdag 6 juli 19:00 - 21:00 uur

Waterdiertjes vangen in de 

Ryptsjerksterpolder 

Grutte Wielen
Maandag 23 juli 10:00 - 12:00 uur

Workshop natuurfotografi e (8+)

De Alde Feanen
Maandag 23 juli 10:00 - 12:00 uur

Eekhoorns zoeken in de natuur

Mandefjild
Woensdag 25 juli 10:00 - 12:00 uur

Volop buitenplezier tijdens de spel- 

en outdoormiddag (8-16 jaar)

De Alde Feanen
Woensdag 25 juli 14:00 - 16:00 uur

Woensdag 1 augustus 14:00 - 16:00 uur

Woensdag 8 augustus 14:00 - 16:00 uur
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Rugzakroute

Avond-struintocht door het leefgebied 

van de otter in het Wikelslân

De Alde Feanen
Vrijdag 6 juli 19:00 - 21:00 uur

Waterdiertjes vangen in de 

Ryptsjerksterpolder 

Grutte Wielen
Maandag 23 juli 10:00 - 12:00 uur

Workshop natuurfotografi e (8+)

De Alde Feanen
Maandag 23 juli 10:00 - 12:00 uur

Eekhoorns zoeken in de natuur

Mandefjild
Woensdag 25 juli 10:00 - 12:00 uur

Volop buitenplezier tijdens de spel- 

en outdoormiddag (8-16 jaar)

De Alde Feanen
Woensdag 25 juli 14:00 - 16:00 uur

Woensdag 1 augustus 14:00 - 16:00 uur

Woensdag 8 augustus 14:00 - 16:00 uur

Rugzakroute & survivalbaan voor jonge avonturiers (8+)

De Alde Feanen
Vrijdag 27 juli 14:00 - 16:30 uur

Vrijdag 3 augustus 14:00 - 16:30 uur

Vrijdag 10 augustus 14:00 - 16:30 uur

Woensdag 15 augustus 14:00 - 16:30 uur

Vrijdag 17 augustus 14:00 - 16:30 uur

Woensdag 22 augustus 14:00 - 16:30 uur

Vrijdag 24 augustus 14:00 - 16:30 uur

Zomeravond-struintocht op de heide 

bij Bakkeveen
Mandefjild
Vrijdag 3 augustus 19:00 - 21:00 uur

Creatieve jeugdactiviteit in het veld

De Alde Feanen
Donderdag 16 augustus 14:00 - 15:30 uur

'Nacht van de vleermuis' (8+)

De Alde Feanen
Vrijdag 24 augustus 20:30 - 22:00 uur

Fotoworkshop in de natuur (8+)

Ketliker Skar
Dinsdag 28 augustus 10:00 - 12:00 uur

Kinderkanotocht (8+)

De Alde Feanen
Zaterdag 1 september 10:00 - 13:00 uur
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Nieuwe opdracht
Wat zoemt er in jouw tuin? Wij ontvangen graag jouw foto, 
knutselwerk of andere creatieve inzending met het 
thema bijen. Stuur je creatie op naar It Fryske Gea. De 
mooiste en origineelste inzendingen maken kans op 
It Fryske Gea verrassingspakket. 
Stuur je inzending voor 2 juli op naar 
info@itfryskegea.nl of 
It Fryske Gea t.a.v. jeugdwedstrijd, 
Postbus 3, 
9244 ZN Beetsterzwaag.

Pu
zz
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2e prijs

3e prijs

1e prijs

Winnaars
Readbad Flapper won de eerste prijs in onze jeugdwedstrijd. 
Hij maakte een weidelandschap met bomen, struiken, een 
kikker, een moeras met vier roze lelies, een kievit met een ei 
en een boer op een trekker. De tweede prijs is gewonnen door 
May Britt Nieuwenhuis. Zij tekende een blauwe reiger en een 
grutto. Alida Spindex tekende een blauwe reiger en was hier-
mee heel creatief. Zij gaf hem namelijk een bewegende kop en 
won zo de derde prijs. 
Iedereen bedankt voor de leuke en originele inzendingen. 

 V N E M E O Z B A M B O E
 T I E R K R E V A L K L S
 E N S T E N G E L L O B A
 I E V P L A N T E N E U R
 R S L L E E M F I U T S G
 P T I R D O V E N E T E L
 S I E G E K L E M M O H O
 L M G E V O G E L S K O E
 E E H E I D E V E L D E N
 O O J K S V L E U G E L H
 V L I O B I J E N K A S T
 M B B M V E R M O M M E N
 E L G N I N O H M A A R B

Bamboe

Bij

Bijenkast

Bloem

Bol

Braam

Dovenetel

Heidevelden

Honing

Hommel

Gras

Klaver

Nest

Planten

Stengel

Stuifmeel

Vermommen

Vogels

Voelspriet

Vleugel

Vlieg

Zoemen

Er bestaan veel verschillende soorten hommels. Eén van deze soorten hebben wij verstopt in 

deze zoekwoordenpuzzel. Kan jij hem vinden? Zet de letters in de goede volgorde. Mail het ant-

woord, adres en jouw leeftijd naar info@itfryskegea.nl. De winnaar wint een leuke sleutelhanger.   


