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DE WONDERE WERELD VAN DE BIJEN 
 
 
1. DE NATUUR HEEFT BIJEN NODIG 

 
Bijen zijn onmisbaar in het ecologische systeem. 
Honingbijen halen hun voedsel, nectar en stuifmeel, uit 
bloeiende planten. Op hun beurt hebben die planten de bijen 
nodig om het stuifmeel van de ene bloem op de stamper van 
de andere bloem te brengen. Zo zorgen ze voor de 
bevruchting (“bestuiving” in bloesemtaal) waardoor een 
plant zaden kan ontwikkelen en zich kan voortplanten. 
Ook duizenden andere insecten bezoeken bloemen om 
nectar en stuifmeel te snoepen: mieren, kevers, vlinders, 
vliegen, zweefvliegen, hommels. Maar niet al deze insecten 
zijn even goede bestuivers. Een goede bestuiver bezoekt 
veel bloemen van éénzelfde soort, verzamelt veel stuifmeel 
en brengt dat stuifmeel op efficiënte wijze in contact met de stamper. Bijen zijn 
ongetwijfeld de kampioen onder de bestuivers. Ze zijn immers met velen (een 
kolonie telt gemiddeld 50.000 bijen) en ze zijn bloemvast: een bij blijft steeds 
dezelfde bloemsoort bezoeken tot deze is uitgebloeid! Een bij vliegt dus niet van 
een appelbloesem naar een perenbloesem. Andere insecten doen dat wel en 
brengen bijgevolg niet steeds bestuiving tot stand: de stamper van een 
appelbloesem kan nu eenmaal niets aanvangen met het stuifmeel van een 
perenbloesem. 
Honingbijen staan in voor 80% van de insectenbestuiving van planten in de 
natuur. Door de enorme terugval van de bijen in de voorbije jaren stellen 
sommige wetenschappers onheilspellende scenario’s voorop: geen bijen, geen 
bestuiving, geen bevruchting, geen zaad, geen nieuwe planten. En planten zijn 
nog steeds het basisvoedsel voor dieren en mensen. 
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2. DE BIJ IS EEN INSECT 
 
2.1 Verschillen tussen bijen, wespen en hommels 
 

  
honingbij 

 
 

wesp 
 

hommel 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
uitzicht licht- tot donkerbruin  

strepen op het 
achterlijf licht donzig 
behaard 

geel met zwarte 
strepen 
wespentaille 
haarloos en glad 

zwart, donkerbruin 
met gele of witte 
ringen 
groter en dikker dan 
de bij 
 

levenswijze leeft het ganse jaar 
door in kolonie, de 
koningin overwintert 
samen met de andere 
bijen 

leeft ’s zomers in kolonie, in het najaar sterft 
de kolonie en de nieuwe bevruchte 
koninginnen gaan schuilen op een beschutte 
plaats om in het voorjaar een nieuwe kolonie 
te stichten 
 

aantal zomer: 50.000 
winter: 15.000  

zomer: 10.000 
winter: 0 

zomer: 100 -300 
winter: 0 
 

nestbouw zeshoekige cellen 
gemaakt uit was, 
worden meerdere 
malen gebruikt 

zeshoekige cellen 
gemaakt uit hout en 
vezels, als een soort 
papier 

rond en tonvormig,  
gemaakt uit was, 
worden slechts 1x 
gebruikt 
 

voedsel  stuifmeel en nectar 
koninginnenbrij 

suikers, vruchtensap, 
insecten 
 

stuifmeel en nectar 

nut bestuiving planten 
honing en stuifmeel 

eten schadelijke 
insecten 
 

bestuiving planten 

 

bijennest wespennest hommelnest 
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2.2 Anatomie van de bij 
 
Het lichaam van de bij is opgebouwd uit drie grote delen:  

� kop  
� borststuk  
� achterlijf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 De kop 
 
Met de twee voelsprieten of antennes kunnen de bijen voelen, 
ruiken, smaken en horen (trillingen waarneemen). 
Bijen hebben 2 soorten ogen. De 2 grote samengestelde ogen 
(facetogen), bestaan uit 4000 zeshoekige deeltjes, ze kunnen 
goed bewegende voorwerpen waarnemen. Boven op hun kop 
staan drie enkelvoudige ogen of puntogen (ocellen). Daarmee 
meten ze het licht en kunnen ze de stand van de zon waarnemen 
om zich te oriënteren. 
Bijen hebben ook zeer goed ontwikkelde hersenen. 
De bij heeft sterke kaken, die dienen om de helmknoppen van de bloemen open 
te bijten, was tot raat te verwerken en voorwerpen te verplaatsen. Met haar tong 
kan de bij de nectar uit de bloemen opnemen. 
 
2.2.2 Het borststuk 
 
Aan het borststuk zijn de 3 paar poten  en de 2 paar vleugels 
gehecht.  
De poten hebben klauwtjes en een zuignapje. Met deze 
klauwtjes kan de bij zich langs ruwe voorwerpen bewegen, 
terwijl het zuignapje dient om over gladde vlakken te lopen. 
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Aan de achterpoten van de werksters zijn korfjes waarin ze het verzamelde 
stuifmeel en ook propolis (kithars) vervoeren.                                                                                      
De voor- en achtervleugels zijn tijdens het vliegen door haakjes met elkaar 
verbonden en vormen één draagvlak. De voorvleugels zijn groter dan de 
achtervleugels. De bij haalt een snelheid van 30 km per uur. 
 
2.2.3 Het achterlijf 
 
Het achterlijf bevat belangrijke organen voor spijsvertering, bloedsomloop, 
ademhaling, zenuwstelsel en voortplanting. Verder bevinden er zich nog 
wasklieren, geurklieren en de angel. 
 
Spijsvertering 
De bij zuigt het voedsel, nectar en water, op met de tong. Via de slokdarm komt 
het voedsel terecht in de honingmaag waar het tijdelijk in bewaard wordt. Bij het 
thuiskomen in de kast geven de vliegbijen de nectar af aan de huisbijen om 
bewerkt te worden tot honing. Tussen de honingmaag en de eigenlijke maag zit 
er een ventiel. Wanneer de bij honger heeft, gaat het ventiel tussen de 
honingmaag en de eigenlijke maag open.  
 
Bloedsomloop 
Het bloed, hemolymfe genoemd, stroomt vrij in het lichaam. Het brengt de 
bouwstoffen bij de organen en voert de afvalstoffen af.  
 
Ademhaling 
Bijen hebben geen longen. De ademhaling geschiedt niet via de mond of de 
neus, maar via talrijke gaatjes (stigmata) in het bijenlichaam. 
 
Wasklieren 
De werksters hebben aan de buikzijde wasklieren. Uit die klieren 
zweten de bijen vloeibaar was die hard wordt. De wasplaatjes 
worden met de achterpoten beetgepakt en met de kaken gekauwd 
om er wasraten mee te vormen. 
 
Angel 
Achteraan in het lichaam hebben de bijen een angel waarmee ze zich kunnen 
verdedigen. De angel is voorzien van weerhaakjes en een gifblaasje. Bij het 
steken dringt de angel in de menselijke huid en als de bij de angel wil losrukken, 
blijft de angel en het gifblaasje in de huid steken. De bij sterft aan deze 
verwondingen. Het is belangrijk om zo vlug mogelijk de angel uit je huid te 
verwijderen om zo weinig mogelijk gif binnen te krijgen. Neem de angel niet 
tussen twee vingers, dan pers je alle gif uit het gifblaasje. Beter is de angel met 
de vingernagel uit te schrapen. 
De angel van een koningin heeft geen weerhaken, maar ze gebruikt die uiterst 
zelden om de mens aan te vallen. Darren hebben geen angel. 
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3. HET BIJENVOLK 
 
Een bij alleen kan op zichzelf niet in leven blijven. Bijen hebben elkaar nodig om 
te kunnen overleven. In een bijenvolk is er één koningin, zijn er duizenden 
werksters en enkele honderden darren, ze hebben elk hun specifieke taken. 
 

 
 
3.1 Taakverdeling 
 
3.1.1 Werksters 
 
In de zomer zijn er tot 50.000 werksters in een kolonie. ’s Winters varieert dit 
tussen 10.000 en 20.000 bijen. 
De werksters of werkbijen zijn vrouwelijke wezens maar hun geslachtsorganen 
en eierstokken zijn niet goed ontwikkeld. Ze leven 6 weken in de zomer en 6 
maanden in de winter. 
Afhankelijk van hun leeftijd hebben ze verschillende taken uit te voeren. De 
eerste 3 weken van hun bestaan zijn ze huisbij: ze voeren taken uit in hun 
woning, de volgende 3 weken zijn ze vliegbij of haalbij: ze verzamelen nectar, 

  
 

 

 

  
werkster 

 
dar 

 
koningin 
 

Geslacht 
 

vrouwelijk  
onvruchtbaar 

mannelijk vrouwelijk 

Kenmerken 
 

kort achterlijf 
angel met weerhaken 

breed achterlijf 
geen angel 

lang achterlijf 
angel  

Leeftijd 
 

zomer: 6 weken 
winter: 6 maanden 

6 à 8 weken maximum 5 jaar 

Functie 
in de kast 
 

- cellen poetsen 
- broed warm houden 
- larven voeden 
- raten bouwen 
- nectar bewerken 
- kast bewaken 

broed helpen 
warm houden 

- eitjes leggen 
- feromonen afscheiden 
 

Functie buiten 
de kast 

inzamelen van nectar, 
stuifmeel, water, propolis 

koningin 
bevruchten 

 

Aantal  zomer: tot 50.000 
winter: 10.000 à 20.000 

zomer: 500-1000  
winter: geen 

zomer: 1 
winter: 1 
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stuifmeel, propolis en water.  
  Taken van de werkster 

 
dag 1 - 2 cellen poetsen en broed verwarmen 
dag 3 - 11 voederen van de larven 
dag 12 -17 wasproductie, ratenbouw en verwerking 

van nectar tot honing 

HUISBIJ 
3 weken 

dag 18 - 21 wachtdienst aan het vlieggat 
VLIEGBIJ 
3 weken 

dag 21 - 42 verzamelen van nectar, stuifmeel, water 
en propolis 

   
3.1.2 Darren 
 
De mannelijke bijen noemen we darren. Ze worden geboren uit onbevruchte 
eitjes. Darren hebben heel grote ogen en sterke grote vleugels. Ze hebben geen 
angel maar wel een mannelijk geslachtsorgaan. Darren 
vliegen alleen uit bij voldoende warm weer in de namiddag. 
Tijdens de zomermaanden zijn er een 500 tot 1000 darren 
aanwezig in het bijenvolk. 
Hun taak is op de eerste plaats de jonge koningin 
bevruchten. Slechts enkele darren (10 à 20) hebben die 
gelegenheid. In volle vlucht paart de dar met de koningin. 
Na het paren, breekt zijn geslachtsorgaan af en zal hij 
sterven aan zijn verwondingen. 
’s Winters zijn de darren overbodig en zouden ze alleen 
maar voedsel en energie kosten. Vanaf augustus laten de 
werksters de darren niet meer toe in de kasten en ze 
worden buitengejaagd en gedood: de darrenslacht. 
3.1.3 Koningin 
  
Er is slechts één koningin in een bijenvolk. De koningin kan tot 5 jaar oud 
worden. Als ze ongeveer 1 week oud is, verlaat ze bij zonnig en warm weer de 
kast en vliegt ze één of meerdere keren naar een darrenverzamelplaats. Dat is 
een open plek in het terrein waar de darren verzamelen, 10-20 meter hoog in de 
lucht. Hier telt zeker de wet van de sterkste: alleen de fitste darren zullen paren. 
Eenmaal voldoende bevrucht, keert de koningin terug naar de kast, waar ze 
altijd zal blijven. Ze begint eitjes te leggen in de raten, tot 2000 per dag in  het 
hoogseizoen. Ze legt twee soorten eitjes: 
• bevruchte eitjes: hieruit groeien vrouwelijke bijen: werksters en/of 

koninginnen 
• onbevruchte eitjes: hieruit ontstaan darren. 
 

In het broednest is het 35°C en de koningin wordt er omringd 
door een "hofstaat" van een 12-tal bijen die haar verzorgen. 
De koningin produceert een speciale geurstof (feromonen). 
De hofstaat geeft deze koninginnenstof door aan de andere 
bijen. Aan deze geur herkennen de bijen elkaar als leden van 
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dezelfde kolonie.  
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3.2 Communicatie 
 
Bijen communiceren met elkaar. Ze voelen, ruiken, smaken en betasten elkaar 
met poten, antennes en monddelen. Ze produceren geluiden die ze met de 
zenuweinden in de poten en met de gehoorzintuigen op de antennes waarnemen. 
Ze hebben ook hun eigen nestgeur waardoor ze elkaar herkennen. De feromonen 
die de moer voortdurend afscheidt, houdt het bijenvolk samen. 
 
Bijen hebben echter nog een heel bijzondere vorm van communicatie: de 
bijendans. 
Sommige bijen gaan op verkenning en vertellen de andere haalbijen waar ze 
voedsel kunnen vinden door een dans uit te voeren op de raten. 
We onderscheiden twee soorten dansen naargelang de afstand van de 
drachtbron: 

• De rondedans: de drachtbron ligt binnen een cirkel van 100 meter 
• De kwispeldans: de drachtbron ligt verder dan 100 meter 

 
Rondedans: 
De werkster draait in het rond, eenmaal linksom, eenmaal rechtsom, en opnieuw 
linksom, rechtsom…. Naargelang de grootte van de drachtbron wordt sneller of 
langzamer gedanst. Er wordt tevens informatie gegeven over de aard van de 
voedselbron, geur en smaak.  
 
Kwispeldans 
De werkster maakt een achtvormige figuur. Eerst loopt ze een stukje rechtdoor 
terwijl ze kwispelt met haar achterlijf. Dan maakt ze een kring naar links en loopt 
opnieuw een stukje rechtdoor. Daarna maakt ze een kring naar rechts, en weer 
een stukje rechtdoor, kwispelend met haar achterlijf. Met de kwispeldans 
informeren de bijen elkaar in welke richting ten opzichte van de zon ze moeten 
vliegen om de drachtbron te vinden. 
 

kwispeldans 
rondedans 
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4. VAN EI TOT BIJ 
 
Alle insecten, ook de honingbij, doorlopen vier levensstadia: eitje, larve, pop, 
imago (volwassen insect). Er zijn wel enkele verschillen tussen werksters, 
koninginnen en darren. 
4.1 Werksters 
 
In een schoongepoetste cel legt de koningin op de celbodem een bevrucht eitje 
van ongeveer 1,5 mm groot. De vierde dag komt uit het ei een larve. 
Voedsterbijen voederen het larfje eerst 3 dagen met koninginnenbrij, daarna 3 
dagen met een mengeling van stuifmeel en honing. De tiende dag spint de larve 
zich in een cocon en ontstaat de pop, de bijen sluiten het celletje af met een 
wasdekseltje. Na 12 dagen popstadium knaagt de jonge bij het wasdekseltje stuk 
en komt ze te voorschijn. Het hele proces van ei tot bij duurt 21 dagen. 
 
 
 

4.2. Darren 
 
De darren ontstaan uit onbevruchte eitjes, gelegd door de koningin in cellen die 
iets groter zijn dan werkstercellen. De vierde dag komt uit dit eitje eveneens een 
larve en alles verloopt verder als bij de ontwikkeling van een werkster. De tiende 
dag begint het popstadium. Na 15 dagen pop wordt de dar geboren. 
4.3 Koningin 
 
Net zoals de werksters ontstaat de koningin uit een bevrucht eitje. Maar het eitje 
wordt nu in een andere cel gelegd: een koninginnendop of moercel, speciaal 
gebouwd door de bijen om er een nieuwe koningin in te kweken. 
Koninginnencellen bevinden zich onderaan het raam of aan de 
zijkanten. Na drie dagen komt uit dat eitje een larve, maar 
deze wordt uitsluitend en voortdurend gevoed met 
koninginnenbrij. Hierdoor groeit de larve uit tot koningin. De 
moerdop wordt verder uitgebouwd tot een lang pijpje, zoals 
het topje van een kleine vinger. Net zoals bij de werksters 
begint het popstadium op de tiende dag en wordt de 
koninginnencel gesloten. Al na zes dagen is de koningin 
volwassen en ze knaagt het dekseltje van haar cel rondom 
open en loopt over de raten.  
 
 werkster dar koningin 
ei 3 dagen 3 dagen 3 dagen 
larve 6 dagen 6 dagen 6 dagen 
pop 12 dagen 15 dagen 7 dagen 
geboorte 21 dagen 24 dagen 16 dagen 
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5. DE BIJENWONING 
 
Gedurende 20 miljoen jaar zijn de bijen niet veranderd. Ze 
verzamelden, net als nu, stuifmeel en nectar. Ze bouwden 
nesten, in holle bomen, rotsspleten en holen in de grond, 
beschermd tegen het weer en de vijanden. 
Toen kwam de mens en hij hield bijen in afgezaagde 
boomstammen en maakte daarna korven uit allerlei 
materialen: klei, stro, hout, enz. In die tijd liet men de bijen 
raten zelf bouwen in hun woning. Ze zaten dan ook 
helemaal vast aan de randen. Honing oogsten betekende 
dat men de raten uit de korven moest wegbreken. Daarvoor 
moesten de bijen eerst gedood worden door het inblazen 
van giftige rook of door verdrinking. Enkele korven werden gespaard om ook het 
volgende jaar nog bijen te hebben. De stukken raat werden in een linnen doek 
gelegd om uit te persen en uit te lekken. 
Tot in de 19de eeuw werd naar een methode gezocht om honing te kunnen 
oogsten zonder de bijen te doden. Zo is de huidige bijenkast ontstaan. Daarin 
zitten uitneembare houten raampjes naast elkaar, waarin de bijen hun wasraten 
bouwen. De imker kan de raampjes één per één uitnemen, de honing oogsten en 
het lege raampje terugzetten, dit alles zonder de bijen te moeten doden.  
Een bijenkast bestaat uit verscheidene losse delen 
 

Onderaan staat de bodem (1) met vooraan 
het vlieggat. Op de bodem staat de 
broedkamer (2) met daarin de koningin, de 
bijen, het broed en het stuifmeel. Boven de 
broedkamer staat de honingkamer (3).  
De imker legt een koninginnenrooster (4) 
tussen de broed- en de honingkamer om te 
beletten dat de koningin naar de honingkamer 
kan om er eitjes te gaan leggen. Enkel de 
werksters kunnen erdoor om honing in de 
raten van de honingzolder te steken.  
Om alles goed af te sluiten ligt bovenaan een 
dekplank (5) en tenslotte een deksel (6).  
In de kasten hangen ramen die kunnen 
uitgenomen worden. In die ramen bouwen de 
bijen raten. Dat zijn zeshoekige celletjes. In 
die celletjes legt de koningin eitjes en slaan de 
bijen hun voedselvoorraad op: stuifmeel en 
honing. 

  
 

 
 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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6. Bijen doorheen het jaar 
 
Tijdens de winter gaan de bijen in rust. Al van in het vroege voorjaar begint de 
koningin eitjes te leggen en, als het weer het toelaat, vliegen de werksters uit op 
zoek naar voedsel. Er komt heel wat nectar binnen en als het meevalt, kan de 
imker eind mei de eerste honingoogst binnenhalen. In mei – juni is de bevolking 
in de kast massaal aangegroeid en de bijen maken plannen om aan 
volksuitbreiding te doen, ze gaan zwermen. Als het volop zomer is, breekt het 
hoogseizoen voor de bloemen en de bijen aan, de bijen halen massaal nectar 
binnen en begin augustus slingert de imker de zomerhoning. Langzamerhand 
bereiden de bijen zich voor op de winter. De imker die hun voorraad afgenomen 
heeft, moet nu de bijen voederen zodat ze goed de winter doorkomen. Hiermee 
is de cyclus rond. 
 
 
Januari De bijen zijn in rust, ze slapen niet. Ze zitten in een tros om zich 

warm te houden en ze bewegen zich in de tros om zich te voeden. 
De koningin legt haar eerste eitjes. 
 

Februari Tijdens zachte dagen (10°C) komen de bijen buiten om zich te 
ontlasten en het eerste stuifmeel wordt binnen gehaald. 
 

Maart Het broednest wordt groter. Het stuifmeel van wilgen en andere 
voorjaarsbloeiers is een enorme stimulans voor de bijen. 
 

April Het bijenvolk is in volle ontwikkeling. De fruitbomen en het 
koolzaad bloeien. De eerste darren komen buiten.  
 

Mei Het bijenvolk bouwt verder het broednest uit en komt tot zijn 
hoogtepunt, dat leidt tot zwermplannen. De eerste oogst wordt 
geslingerd. 
 

Juni De zwermmaand bij uitstek. Het bijenvolk is nu heel groot 
geworden en de bijen gaan zwermen. 
 

Juli De zomer staat in volle bloei. De bijen vliegen volop en halen een 
grote voorraad binnen. 
 

Augustus De zomerdracht wordt geslingerd. De darrenslacht begint, de bijen 
verzamelen nog haastig wat stuifmeel en nectar. De imker geeft 
wintervoeding. 
 

September De inwintering wordt afgerond. De bijen halen nog een laatste 
voorraad binnen en dichten alle gaten en spleten. 
 

Oktober 
November 
December 

De bijen gaan eind oktober in een tros samen zitten, de koningin in 
het midden. De winterrust is ingetreden. 
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De bijen zwermen 
 
Tijdens de maanden mei – juni ontwikkelt een bijenvolk zich verrassend snel. De 
kolonie wordt te groot en dan is het moment gekomen om zich op te splitsen. 
Een deel van het volk begint zwermplannen te smeden. Ze gaan 
koninginnencellen of moerdoppen (10 tot 20) optrekken, en laten de koningin er 
een eitje in leggen. De larfjes in de koninginnencellen wordt constant gevoed 
met koninginnenbrij. Hieruit groeien nieuwe 
koninginnen. De oude moer voelt het aankomen 
en samen met ongeveer de helft van het volk 
verlaat ze de kast. Duizenden bijen stormen de 
kast uit samen met de oude koningin. Al heel 
vlug zoeken de bijen in de directe omgeving een 
plaats om zich neer te zetten. Meestal is dit in 
een boom of een struik, maar het kan ook op de 
grond of op een muur zijn, of om het even wat. 
De bijen hangen in een tros, vastgehaakt aan 
elkaar. Ze blijven er vaak enkele uren, soms ook een paar dagen hangen totdat 
de speurbijen een nieuwe woonst gevonden hebben, om er definitief naar toe te 
trekken. Als de imker het op tijd gemerkt heeft, kan hij de zwerm in een korf 
scheppen en de bijen in een nieuwe kast onderbrengen. 
Wanneer de zwerm met de koningin vertrokken is, worden er in de kast enkele 
dagen later de nieuwe koninginnen geboren. Deze nieuwe koninginnen kunnen 
nu ook gaan zwermen met een deel van het volk. Dergelijke zwerm met een 
pasgeboren koningin noemen we een nazwerm. Als de jonge koninginnen niet 
zwermen, vechten ze op leven of dood onder elkaar uit wie de heersende 
koningin wordt. 
Wanneer de jonge koningin een week oud is, gaat ze op bruidsvlucht om 
bevrucht te worden in de lucht. Eenmaal bevrucht, verlaat ze de kast niet meer. 
Haar taak is: eitjes leggen en het volk samenhouden.  
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7. BIJENPRODUCTEN 
 
7.1. Honing 
 
Sommige bloemen produceren een suikerachtige vloeistof: nectar. De vliegbijen 
zuigen met hun tong de nectar uit de bloemen. Ze bewaren die in hun 
honingmaag en geven die af aan de huisbijen. Ondertussen voegen ze er 
enzymen aan toe. Hierdoor veranderen de samengestelde suikers van de nectar 
in enkelvoudige suikers: fructose en glucose. Dit proces noemen we inverteren. 
De nectar bevat 60% water, wat te veel is om te kunnen bewaren. De bijen 
maken een luchtstroom in de kast door met hun vleugels te ventileren zodat de 
nectar uitdroogt tot ongeveer 18% vocht. Door het inverteren en het uitdrogen 
van de nectar wordt nectar honing. De huisbijen slaan de honing op in de raten. 
Wanneer de celletjes vol zijn met honing sluiten de bijen de celletjes af met en 
fijn laagje was: ze verzegelen de honing. De bijen moeten 3 kg nectar halen om 
er 1 kg honing van te maken. 

 
Wanneer de raat vol zit met honing, kan de imker oogsten. Hij opent de kast en 
neemt de volle raten eruit. Achtereenvolgens moet de imker nu volgende 
bewerkingen doen: 

• Ontzegelen: met een speciale vork (ontzegelvork) neemt de imker de 
wasdekseltjes op de celletjes weg.  

• Slingeren: de ontzegelde ramen worden in een soort droogzwierder 
geplaatst: een honingslinger. Door de middelpuntvliegende kracht wordt 
de vloeibare honing uit de cellen gezwierd. 

• Zeven: de honing moet gefilterd worden om alle onzuiverheden, zoals 
kleine wasdeeltjes, te verwijderen. De geslingerde honing wordt daarvoor 
door een zeef met fijne mazen gegoten. 

• Klaren van de honing: de imker laat de honing nu een paar dagen rusten 
in een ketel of emmer (een honingrijper). Op de honing komt er een wit 
laagje schuim waar er nog enkele onzuiverheden inzitten. Met een 
schuimspaan neemt de imker dat laagje schuim weg zodat de honing heel 
helder en zuiver is. 

• Roeren: de honing begint na zekere tijd (soms na een paar dagen, soms 
na enkele weken) te kristalliseren, d.w.z. stilaan vast worden. Om te 
voorkomen dat de honing in grote brokken kristalliseert, moet de imker 
nu dagelijks de honing door elkaar roeren met een honingroerder. Dat 
roeren kan, afhankelijk van de honingsoort, soms enkele dagen tot enkele 
weken duren. Zo krijgen we een goed smeerbare honing. 

• Inpotten: wanneer de honing begint vast te worden, maar toch nog een 
beetje vloeibaar is, gaat de imker de honing inpotten. Hij doet een deksel 
op de potten en bewaart de honing in een koele, donkere plaats (kelder). 
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Honing kan sterk verschillen van structuur, kleur en smaak. Dit is afhankelijk 
van de soort bloemen waarvan de honing afkomstig is. Honing van lentebloemen 
is meestal vaste honing, licht van kleur en smaakt zacht. Zomerhoning is 
meestal niet zo vast, donkerder van kleur en smaakt fors. Sommige 
honingsoorten, zoals acaciahoning bijvoorbeeld, komen niet vast en blijven heel 
vloeibaar. Honing bestaat immers hoofdzakelijk uit twee soorten suikers: 
glucose en fructose. Hoe meer glucose er in de honing zit, hoe vaster de honig 
wordt, een typisch voorbeeld hiervan is koolzaadhonig, die bevat heel veel 
glucose en wordt dan ook heel vlug vast. 

ontzegelen slingeren 

zeven klaren 

inpotten roeren 

honing afnemen 
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7.2 Andere bijenproducten 
 
Honing is het voornaamste product van de bijen, maar de mens benuttigt ook 
nog veel andere producten van de bij. 
 

• Stuifmeel: de bijen verzamelen stuifmeel van de bloemen en voeden 
hiermee de larfjes en de jonge bijen. Wij gebruiken het als voeding. 

• Propolis of kithars: kleverige harsachtige stof die de bijen verzamelen 
op de knoppen, bladeren of schors van bepaalde boomsoorten. De bijen 
gebruiken het om bacteriën en schimmels te bestrijden en openingen of 
spleten dicht te maken. Wij gebruiken het om zijn antibiotische 
eigenschappen (ontsmetting). 

• Bijenwas: de bijen bouwen er raten mee. Wij kunnen het gebruiken om 
kaarsen, boenwas, entwas en zalven te maken. 

• Koninginnenbrij: Een soort melk die geproduceerd wordt in de 
voedselsapklieren van de jonge voedsterbijen. Hiermee voederen ze 
jonge larfjes en de koningin tijdens haar ganse leven. Wij gebruiken 
het als versterkend middel tegen verzwakking en allerlei kwaaltjes. 

• Bijengif: Wanneer een bij steekt, produceert ze gif waarmee ze zich 
verdedigt. In de medische wereld wordt bijengif voor allerlei 
aandoeningen aangewend. 

 
 

 


