
 
Word jij een strijdmakker van de MASKERBIJ-BENDE? 
 
 

Maskerbijen is een wilde bijengroep. Wilde bijen 
hebben het moeilijk. Om deze bijen te helpen is 
de Maskerbij-bende opgericht.  
 
 
Om een strijdmakker van de maskerbij-bende te 
worden, doe je een test bij Brasserie Om de 
Dobben. 
 
 
En volg je de korte cursus voor de beginnende 
bijenkenner! 
 
  



 

CURSUS VOOR DE BEGINNENDE BIJENKENNER 

Als je denkt aan bijen, waar denk je dan aan? Ze kunnen steken, ze leven in een kolonie met een 

koningin, ze maken honing... Maar dit gaat maar over één van de 358 soorten bijen die in Nederland 

leven. Lees verder en volg een snelle cursus over bijen! 

De onderdelen van de bij  
Bijen zijn insecten, ze hebben zes poten, een kop, borststuk en een achterlijf. Op de kop zitten 
voelsprieten en 2 facetogen. Bijen hebben altijd vier vleugels. Vaak lijkt het echter alsof ze maar twee 
vleugels hebben, omdat voor- en achtervleugels over elkaar heen kunnen liggen  
 
 
 
 

360 soorten 
In Nederland komen dus 358 verschillende soorten voor, die allemaal op 
een eigen manier leven. We kunnen bijen verdelen in twee groepen: 
honingbijen en wilde bijen. Onder die wilde bijen vallen ook de hommels. 
De honingbij en de hommel leven in een kolonie, gezellig bij elkaar. De 
meeste bijensoorten leven echter in hun uppie. Dit worden solitaire bijen 
genoemd. 
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Honingbijen 
De honingbij is de meest bekende bij die leeft in Nederland. De honingbij wordt gehouden door 
imkers voor de honing. De honingbij leeft in een groep. Dit noemen ze een kolonie. De koningin is de 
enige bij die eitjes legt, soms wel 2000 op een dag. Het hele jaar door zijn er werksters aanwezig in 
het nest, die het nest onderhouden, honing maken, de larven verzorgen en voedsel halen. Alle 
werksters zijn vrouwtjes. 
 

 
 
Alleen in de zomer worden er darren geboren. Darren zijn de mannetjes van de honingbijen. Ze 
worden geboren uit onbevruchte eitjes. Darren hebben maar één taak: paren met jonge 
koninginnen. Na de zomer, wanneer er steeds minder stuifmeel te vinden is, houden de werksters op 
met het voeden van de darren en zullen zij weer uitsterven. 
Wanneer je geprikt wordt door een bij, is de kans groot dat dit een honingbij was. Ze zijn in principe 
niet agressief, maar als ze zich bedreigd voelen zullen ze toch steken om hun kolonie te beschermen. 
Dit is de ultieme opoffering, want wanneer ze steken laat hun angel los en gaat de bij dood. 
 

Hommels 
Hommels zijn ook wilde bijen. Ze hebben een vrij ronde en 
harig lichaam. Er komen 29 soorten hommels voor in 
Nederland, maar helaas zijn er wel 24 hiervan bedreigd. 
Hommels leven in kolonies, net zoals de honingbij. Ook 
hommels hebben koninginnen, werksters en darren. Het 
verschil met de honingbij is dat alleen de nieuwe koningin de 
winter doorkomt in een holletje onder de grond, of onder een 
dik bladerdek. 
Een hommel zal nooit steken, tenzij je hem plaagt. In 
tegenstelling tot de honingbij gaat een hommel hier niet aan 
dood. Er zijn ook 7 soorten koekoekshommels, die de zelfde 
levensstijl hebben als de koekoeksbij. 
 



Wilde bijen 
Van alle soorten bijen in Nederland zijn veruit de meeste wilde bijen. Er zijn veel verschillende 
soorten, met mooie namen zoals de metselbij, de koekoeksbij, de maskerbij. Wilde bijen leven 
meestal maar een paar weken, en doen alles zelf.  
Wilde bijen nestelen zich op hele verschillende plaatsen. Zo zijn er bijvoorbeeld 74 verschillende 
soorten zandbijen, die allemaal een nest maken in de grond. Bij andere soorten zijn kieren in de 
muur of holle rietstengels gewild als nestplaats. Ook zijn er soorten die zelf een ruimte kauwen uit 
verrot hout.  
 

 
 
De manier waarop de nestjes worden afgewerkt verschilt ook per soort. Zo gebruikt de behangersbij 
stukjes blad om de wanden van zijn nest mee te bekleden en de verschillende cellen in zijn nest van 
elkaar af te sluiten. Zijdebijen daarentegen produceren zelf een vloeistof om hun nest mee te 
bekleden. Deze stof glanst als zijde, waar de bij zijn naam aan te danken heeft. 
 
En dan is er nog een hele aparte tak: de koekoeksbijen. Koekoeksbijen kunnen zelf geen nest bouwen 
of stuifmeel verzamelen, en zijn dus volledig afhankelijk van andere bijen. Zij zoeken naar nestjes van 
andere solitaire bijen en leggen daar hun eigen ei op de voedselvoorraad van de gastheer. Ongeveer 
een kwart van alle bijensoorten zijn koekoeksbijen.   
 

Maskerbij hier ………………… 

De maskerbij is heel klein, ongeveer 8 mm en valt bijna niet op. Daardoor 
kennen mensen deze bij niet. Maar als je de bijen eenmaal kent, vergeet je 
ze niet meer. Je herkent de maskerbij aan zijn kop. Tussen de beide ogen 
is de kop van het mannetje geel of wit. Net een masker. Het vrouwtje 
heeft niet zo’n masker.  
 
De rest van het lichaam is zwart en glanzend. Maskerbijen hebben 
geen of weinig haartjes op hun lijf. Bij de meest bijen blijft het stuifmeel aan de 
poten of rug kleven. De maskerbij eet het stuifmeel op en bewaart het op een 
speciaal plekje in haar keel. Daarna kotst ze het weer uit en legt het bij de eitjes.   
 
Nadat een vrouwtje met een mannetje heeft gepaard, gaat het vrouwtje een nest maken in hout of 
holle stengels. Daar legt ze haar eitjes in. 
 
Een solitaire bij zal bijna nooit steken. Alleen vrouwtjes hebben een angel, maar die is niet groot 
genoeg om door huid heen te prikken. En bovendien hebben zij geen kolonie om zich voor op te 
offeren. 
 

Nest maskerbij 



 


