
 

 

 

Bijen 
Nuttige diertjes 

Wist je dat je zelf bijen kunt houden? Dat doen imkers. Bijen zijn nuttige huisdieren, want ze maken 

honing. Maar je kunt er niet mee knuffelen. 

BaS-SaaaB!! Mijn naam is Bas. En dit is mijn tweelingbroer.... Sab. We gaan je alles vertellen over 

huisdieren. En dan niet over een saaie goudvis, kat, of kanarie. Maar over hele enge huisdieren. Zoals 

deze of die of die. Omdat enge dieren van die schatjes zijn! Veel mensen zijn bang voor bijen, omdat 

ze je kunnen steken! Au! Het is nog giftig ook. Alleen de vrouwtjes kunnen prikken. Zij hebben een 

angel, een soort naald. Oeii. Wie zijn dit? Dit zijn al mijn bijen. Ze zitten samen in een kast en ze 

hebben 1 koningin. Aha! Een koningin is heel erg belangrijk omdat zij 1500 eitjes op 1 dag legt. Echt 

waar?! Ja. Waarom zo vet veel? Nou, dan blijft het bijenvolk bestaan want er sterven ook veel bijen 

per dag. Ah...Wat is er zo leuk aan een bij? Nou, dat ze samenwerken. Samen zijn ze met z'n allen 1 

organisme, dus net zoals wij 1 mens zijn, zijn zij samen 1 dier. Ja hoor..1 dier!! Nou omdat zij samen 

zorgen voor dezelfde taken. Maar eh...hou je echt van ze? Nou eh..ik weet niet. ik vind ze altijd 

gewoon lief. Geven ze dan kopjes of zoiets? Eh..omdat ze mij honing geven. Hee, wat doe je nou!? Ik 

ben nu de rook erin aan het blazen zodat de bijen terug in de kast gaan en niet zo druk zijn. En dan 

kijk ik of er eitjes inzitten. En die lekkere honing dan? Dit zijn honingraten. Daar doen ze honing in, 

eitjes en eh..stuifmeel. Cool! Hoeveel heb je d'r? In de kas zitten er nu ongeveer 30.000. Een stadion 

vol! Steken ze weleens? Ja, 1 keer in mijn knie. AAAUWW! Nou daar voelde ik niet zo heel veel van. 

Deed niet zo heel veel pijn. Die van ons steken niet zo heel snel. Alleen als ze klem komen te zitten. 

Knuffel je wel met je bijen? Nee. Waarom niet? Omdat ze je dan waarschijnlijk gaan steken. Het is 

gewoon net als een huisdier maar dan alleen je kunt er niet mee spelen en zo. Maar je moet er 

gewoon voor zorgen. Ik vind bijenhouden een spannende hobby en het is ook nog lekker want ze 

maken ook nog honing. 


