
Het thema van de Lentebloemwedstrijd was dit jaar: de wilde bij. De vragen, die 
op elke hole lagen en de antwoorden mét uitleg staan hieronder opgesomd. Dit 
omdat we geen gezellige after party konden organiseren met lezing (en 
asperge-diner). 

 
 
Vraag en antwoord 1 
In Nederland zijn veel soorten bijen bekend. Daartoe behoren ook de hommels met 
een 30-tal soorten. Het gaat in deze vraag om alle bijen die ooit in Nederland zijn 
waargenomen. Hoeveel bedraagt het totale aantal soorten bij benadering? 
 
a. 200 
b. 250 
c.  300 
d.  350 
 
1d. In Nederland stond de teller eind 2019 op 358 ooit waargenomen soorten bijen, 
inclusief hommels. 
 
 
 
Vraag en antwoord 2 
Hoe wordt de wilde bij ook wel genoemd? 
 
a. killer bee 
b. vrije bij 
c.  solitaire bij 
d.  avontuurlijke bij 
 
2c. Wilde bijen worden solitair genoemd omdat ze alleen leven en niet, zoals de 
honingbij, in een volk. 
 
 
 
Vraag en antwoord 3 
Voor de kaken van een wilde bij geldt: 
 
a. bij alle geslachten zijn de kaken van mannetjes kleiner dan van vrouwtjes van 

dezelfde soort 
b. bij alle geslachten zijn de kaken van mannetjes groter dan van vrouwtjes van 

dezelfde soort 
c. bij sommige soorten hebben de kaken van mannetjes meer dan 3 tanden 



d. bij zowel mannetjes als vrouwtjes bij alle geslachten hebben de kaken 
minstens 2 tanden 

 
3c. Bij sommige soorten mannetjesbijen hebben de kaken meer dan 3 tanden. Kaken 
van vrouwen en mannen solitaire bijen zijn zeer divers, zowel groter als kleiner dan 
die van de andere sekse. Er zijn soorten met 1 tand, maar bij sommige bladsnijders 
kunnen mannetjes zelfs 5 kaaktanden hebben. 
 
 
 
Vraag en antwoord 4 
Voor het broednest van wilde bijen, die gangen in de grond maken, geldt: 
 
a.  mannetjes doen het merendeel van het graafwerk 
b. vrouwtjes graven de nestgang helemaal alleen 
c. het vrouwtje doet alles alleen, totdat de nestgang moet worden afgesloten. Dat 

is de taak van het mannetje 
d. er zijn bijensoorten waarvan de mannetjes alleen het nest enkele dagen 

bewaken tegen parasitaire bijen en vliegen 
 

  Nestgangen 
 

4b. De vrouwtjes van solitaire bijen graven de nestgang helemaal alleen. De 
mannetjes van alle bijensoorten doen vrijwel niets en voeren zeker geen 
werkzaamheden aan de nestplaats uit. Bij de honingbij helpen ze door hun volume 
en beharing bij het op temperatuur houden van het broednest. De meeste mannetjes 
hebben maar 1 doel: paren met zoveel mogelijk vrouwtjes. Het broednest maken, 
inrichten, bevoorraden en afsluiten doet het vrouwtje helemaal alleen. 
 
 
 
Vraag en antwoord 5 
Voor het verzamelen van stuifmeel geldt dat het wordt opgeslagen: 
 
a. aan de achterpoten, op de rug van het achterlijf en onder de buik 
b. aan de middelpoten en op de rug van het achterlijf 
c. aan de middelpoten en in een uitwendige holte aan de voorkant van de kop 
d. aan de achterpoten, onder de buik en in een inwendige krop 



 

 Stuifmeel verzamelen 
 
5d. Stuifmeel wordt opgeslagen aan de achterpoten, onder de buik en in een 
inwendige krop om het zo naar het nest te vervoeren. 
 
 
 
Vraag en antwoord 6 
Over antennen van bijen; welke bewering is juist? 
 
a. de antenne is een instrument om temperatuur en geur waar te nemen 
b. de antenne kan alleen geur waarnemen. De temperatuur wordt met de 

voorpoten gemeten 
c. de antenne wordt gebruikt voor de onderlinge communicatie 
d. de antenne van vrouwen is minstens 2x zo gevoelig als die van mannen 
 
6a. De bijenantenne (zie anatomiefoto bovenaan) is een instrument om temperatuur 
en geur waar te nemen. Antennen van mannetjes zijn over het algemeen veel 
gevoeliger. Bij de honingbij heeft een man ongeveer 15.000 sensoren in een 
antenne; een werkster ongeveer 5.000. Mannetjes moeten er geurstoffen van 
bronstige vrouwtjes mee kunnen opvangen. Ze vliegen bijna geheel op de geur af en 
bijna niet op zicht. 
 
 
 
Vraag en antwoord 7 
Het ‘zilveren fluitje’ is een bijtje van duingebieden. ‘Verse’ vrouwtjes zijn op de 
bovenkant licht rossig en voor de rest geheel wit. Welke bewering over deze bij is 
juist? 
 
a. als nestelplaats gebruikt dit bijtje boorgaten van keverlarven, die ze bekleden 

met blaadjes 
b. Jac. P. Thijsse noemde deze bij zo vanwege het hoge geluid dat hoorbaar is 

tijdens het vliegen 
c. de mannetjes van deze soort hebben zwarte ogen 
d. deze soort heeft geen bekende parasitaire bij en is daarom zo succesvol 
 



7b. Het zilveren fluitje dankt haar naam aan de hoge zoemtoon bij het vliegen en de 
geheel witte kleur van oude vrouwtjes. Ze nestelen meestal in steile wandjes. Dat 
kan de ingang van een konijnenhol zijn, maar ook bijvoorbeeld een afgekalfde rand 
of de wand van een bunker op de baan (hole 8). Ze nestelen dikwijls in kleine 
groepen, maar ieder heeft haar eigen nest. Ze helpen elkaar niet.  
 

 Zilveren fluitje 
 
 
Vraag en antwoord 8 
Om het broed (de larve die uit het eitje komt) te voorzien van voedsel verzamelen 

vrouwtjes stuifmeel. Welke bewering t.a.v. wilde bijen is onjuist? 
 
a. stuifmeel van verschillende bloemsoorten kan verschillend zijn in kwaliteit 
b. er zijn bijen die slechts op één soort bloem vliegen. Dat maakt ze kwetsbaar 
c. om zoveel mogelijk kans op succesvolle reproductie te hebben, wordt door 

bijen altijd op alle in het territorium voorhanden bloemen gevlogen 
d. Jacobskruiskruid is een giftige plant voor paarden en koeien, maar bijen 

gebruiken de plant juist voor nectar en stuifmeel 
 
8c. Sommige bijen vliegen slechts op 1 plantensoort. Dat heet monofaag. Als ze 
uitsluitend vliegen op planten van een bepaalde familie (bijvoorbeeld diverse 
lipbloemen), dan noemt men die oligofaag. Als ze op alles vliegen wat ze 
tegenkomen heten ze polyfaag. 
Weetje: Jacobskruiskruid (foto) is weliswaar giftig, maar een uitstekende drachtplant 
voor bijen en zeer veel andere insecten. Het zijn de waardplanten van minstens 75 
soorten insecten. 
 



 Jacobskruiskruid 
 
 
Vraag en antwoord 9 
Over de angel van bijen. Welke bewering is juist? 
 
a.  alleen vrouwtjes hebben een angel 
b. als een mannetje heeft gestoken, kan hij daarna niet meer paren 
c. hommels verliezen hun angel na een steek en gaan dan dood door de 

verwonding 
d.  in Nederland komen ook angelloze bijensoorten voor 
 
9a. Alle vrouwelijke wilde bijen kunnen steken, maar de meeste hebben slechts een 
heel kleine angel, die niet door de huid van de mens heen komt. Mannetjes hebben 
er geen, omdat de angel is ontstaan uit een legbuis voor het leggen van de eieren. 
Wilde bijen steken niet gauw: ze hebben geen kolonie te verdedigen. In subtropische 
gebieden van bijvoorbeeld Zuid-Amerika komen ook angelloze bijen voor. 
 
 
 
 
 
 
 


