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Wat vliegt daar door
mijn tuin? Bijen,
hommels, wespen
of horzels?
Kijk, een bij. Nee, dat is een wesp.
Of toch een hommel?
Hoe jullie kunnen herkennen wat
daar door de lucht zoemt.

Jullie Oskar

Honingbijen

Hommel

 Bruin-geel gestreept, fijn beharing
 Ca. 10 tot 15 mm groot
 Angel met weerhaken, blijft achter

	Pelsachtig behaard, geel-zwart gestreept met een

Wesp

Horzels

 Geel-zwart gestreept, nauwelijks of weinig behaard
 Ca. 10 tot 20 mm groot
 Angel zonder weerhaken, wordt er weer uitgetrokken

	Roodachtig bruin voorlijf, geel-zwart achterlijf,
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wit achterwerk

 Ca. 8 tot 23 mm
 Angel zonder weerhaken, wordt er weer uitgetrokken

geen of weinig beharing

 Ca. 18 tot 35 mm groot
 Angel zonder weerhaken, wordt er weer uitgetrokken

Deel
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Geen angst voor steken
Zoetigheid, koek of muffins interesseren de bij niet. Die heeft
veel liever nectar en stuifmeelkorrels. De verzamelde korrels
worden deels naar hun holletje vervoerd
en zijn voedsel voor de nakomelingen van de bijen, de larven.
Ook hommels zijn vreedzaam en helemaal niet geïnteresseerd in mensen. De voornaamste reden voor de angst voor
gestreepte wezen is vermoedelijk de wesp. Die houdt van veel
dingen waar mensen ook van houden en zit ons daardoor
vaak in de weg. Vruchtensap, ijs, koek en zelfs

gegrilde worstjes en ander vlees kunnen ze gewoon niet
weerstaan. Zoete drankjes moeten daarom afgedekt worden
en drink niet uit blikjes of bekers waarvan je de inhoud niet
kunt zien.
Als er iets voorbij zoemt, kunnen jullie het beste gewoon
rustig blijven. Niet alles wat bromt zal ook steken, en alleen
de vrouwtjes hebben angels.
Meestal is een steek niet gevaarlijk, maar wel als jullie allergisch zijn.

Knutseltip: bijendrank
Bijen, hommels en andere insecten hebben water nodig als ze
in de lente en zomer onderweg zijn. Misschien is het een idee
om een bijendrank te maken - dat is heel gemakkelijk.
Vul een schaal met knikkers en voeg water toe zodat de
glazen kralen niet volledig bedekt zijn. De kleine zoemers
kunnen nu op de knikkers landen en veilig drinken.
Let erop dat het water in jullie bijendrankje altijd schoon is
en vul de schaal regelmatig bij.

Tot slot nog een mooi gedicht over de
bij waarbij jullie een kleurrijke bijentekening kunnen maken:

De bij
Ik heb een gestreepte buik en een kop,
want die zit er ook op.
Twee voelsprieten op mijn kop zitten
eraan, zes poten aan mijn lichaam.
Op de rug zitten mijn vleugels,
die brengen me naar bloemenheuvels.
Ik zoek de mooiste bloemen uit en
breng de nectar mee naar huis.
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