
ZanDhommel
• ik word steeds zeld-
zamer door het verdwijnen 
van bloemrijke graslanden 
• je vindt me nu alleen nog 
in de Biesbosch en rond het 
Haringvliet

Steenhommel

steenroDe
achterlijfspunt

Bij? Hommel?

Wesp? Zweefvlieg?

• ik ben tussen maart en 
september in elke tuin 
te zien • ik nestel in 
holletjes in de grond in 
wat ruigere delen van 
tuinen

TuinblaDsnijDer
• ik ben een zogenaam-
de behangersbij :) ik 
behang de gangen van 
mijn nestholten met 
stukjes blad • in de zomer 
kom je mij op heel veel 
plaatsen tegen

grote wolbij
• ik ben niet wollig, maar be-
kleed mijn holletjes met haren 
van wollige planten • net als 
veel bijen nestel ik in holtes: 
in hout of muurspleten

Ze lijken misschien op elkaar, maar wes-

pen en zweefvliegen zijn hele andere 

insecten. Zweefvliegen hebben veel 

kortere antennes en kunnen niet steken. 

Het zijn gewoon vliegen in een bijen-

pakje! Hommels (een soort dikke bijen), 

wespen en de meeste bijen kunnen vaker 

steken, honingbijen maar één keer. 

Wespen hebben over het algemeen 

weinig haar. En natuurlijk een 

wespentaille.

Gewone
koekoekshommel

Gewone
slobkousbij

• eerlijk is eerlijk: we
zijn nogal lui! • zelfs als 
we een nest zoeken, we 
nemen dan gewoon een 
andere hommelkolonie 
over

Honingbij
• ik woon in bijenkasten, 
maar je ziet me vaak in de 
tuin • in Nederland heb-
ben wij imkers nodig om 
te kunnen overleven

witbehaarDe
schenen

voornamelijk
zwart

wesp

hommel

bij

zweefvlieG

smalle
Gele banDen

geel of grijze
haarbanden

zwart lijf

geen strepen maar
zwart/zanDkleurig lijf

Geelbruin lijf

roodbruine
buik

zwart lijf

SchorzijDebij
• ik leef in natte 
gebieden aan de kust, 
in Zeeland en op de 
Wadden • Nederland 
heeft de meeste 
schorzijdebijen ter 
wereld

gele rug

goudgele 
haren aan
achterlijf

rooDbruin
behaarD borststuk

glaD
achterlijf

Van welke bloemen 

houDen bijen?

Bijen en hommels 

houden niet allemaal van 

dezelfde bloemen, maar 

ze houden wel bijna 

allemaal van de paarden-

bloem. Verder doen ook 

het zandblauwtje, klein 

streepzaad, berenklauw, 

akkerdistel, sleedoorn 

en wilg het goed.

Heé BIJ!
wie ben jij?

• mijn naam heb ik 
omdat het net is alsof 
ik kousjes aanheb • ik 
geef mijn jongen 
alleen maar stuifmeel 
van de wederik-plant

stuifmeel
aan poten
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