BIJ-zondere bijen
Ignis weet hoe BIJzonder en onmisbaar bijen zijn! Als echte bioboer beschermt Ignis deze blije zoemers
met al het vuur dat hij in zich heeft. Maak kennis met Ignis en zijn zoemende vriendjes.
Bijen zijn gek op nectar. Dat is een zoete vloeistof die in bloemen
verborgen zit. Van nectar maakt de bij honing. In bloemen zit ook
stuifmeel, wat de bij ook graag eet. Hoe meer soorten stuifmeel bijen te
pakken krijgen hoe beter voor ze!
Wist je dat er super lekkere producten zijn die zonder bijen niet
bestaan? Geen aardbeien, frambozen, appels, tomaten, meloenen,
sinaasappels, paprika’s, koffie en chocola zonder bijen. Bloemen hebben
namelijk stuifmeel van een andere bloem nodig om een vrucht te
maken.

Wist je dat?
Bijen vertellen elkaar
waar ze goede bloemen
kunnen vinden door
een dansje op te
voeren!

De bezige bijtjes vliegen van hot naar her,
waarbij stuifmeel aan hun pootjes blijft
hangen. Zo verspreiden ze het stuifmeel
meteen ook van bloem tot bloem. Super
handig toch?
Bijen hebben verschillende soorten
stuifmeel nodig, anders worden ze zwak.
Helaas zijn er op veel plekken te weinig
verschillende bloemen te vinden voor wilde
bijen. Hierdoor gaat het slecht met ze.
Ook kunnen ze niet tegen
gif wat veel wordt
gebruikt in de landbouw.
Dat gif is voor boeren
makkelijk en goedkoop
om ziektes en onkruid te
bestrijden. Maar het is voor een bij
dodelijk!
Een bioboer, zoals Ignis, doet dit gelukkig anders, op een bij-vriendelijke manier!

Bioboer Ignis maakt bijen blij door:
… bloeiende planten en bloemen in allerlei geuren en kleuren! Zo zorgt hij dat zijn boerderij
een bijenparadijsje is. Het ziet er ook nog eens mooi uit!
… te werken zonder gif! Er zijn andere slimmere bij-vriendelijke manieren om ziektes en
onkruid te bestrijden.
... de bijen te zien als zijn vriendjes en ze in de gaten te houden! Er leven ook bijen rond jouw
huis. Hoe meer je er ziet vliegen, hoe beter. Doe jij ook mee met de nationale bijentelling?

Word jij ook een bijenvriend, net als Ignis?
Je kunt op allerlei manieren de bijen helpen om hun belangrijke rol te vervullen:
•

Maak een bijenhotel! In dit magazine vind je instructies voor het maken
van een bijenhotel.

•

Leer meer over bijen, zodat je nog beter begrijpt hoe belangrijk ze zijn! De Traay heeft in dit
magazine heel veel van haar kennis over bijen met ons gedeeld. Super-interessant!

•

Zorg voor een bij-vriendelijk bloemenparadijsje in je tuin of balkon!

•

Eet biologische honing! Dat is honing die is gemaakt door blije bijen die in hun bloemrijke buurt
geen gif tegenkomen! Dit kan het land zijn van een biologische boer of een natuurgebied waar
extra zorg wordt besteed aan biodiversiteit (zoveel mogelijk verschillende planten en dieren).

•

Doe mee aan de nationale bijentelling op 17 en/of 18 april!

Woordzoeker puzzel
In onderstaande woordzoeker vind je allerlei eten en drinken waarvan we niet zouden kunnen
genieten zonder de bij. Kun jij alle woorden vinden? Ze staan van links naar rechts, boven naar onder,
schuin en zelfs achterstevoren. Streep ze door in de puzzel. De letters die overblijven vormen een zin
die je onderaan kunt invullen.

Tip!
Als je een leuk onderwerp
zoekt voor je volgende
spreekbeurt, dan is de bij
wellicht wel iets voor jou!
Je vindt er alles over op
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Maak je eigen bijenhotel
Een bijenhotel is een plek waar wilde bijen
eitjes kunnen leggen. Bijen leggen hun eitjes
het liefst in ‘gangen', zoals in holle stengels
van bamboe of riet. Ook gaatjes in hout zijn
voor bijen geschikt om eitjes te leggen.
Zoals je hebt ontdekt kunnen de bijen wel wat
hulp gebruiken. Nodig ze uit in je tuin! Een
bijenhotel ziet er ook nog eens gezellig uit. Je
kunt het zo groot en mooi maken als je zelf
wilt. Bijen steken niet zo snel, dus je kunt
gerust een bijenhotel ophangen in je tuin.
BOUW EEN BIJENHOTEL IN 5 STAPPEN
1. Materiaal
Het is het makkelijkst om te kiezen voor holle takjes van planten, zoals bamboe en riet. Kies voor
verschillende soorten en diktes, zo trek je verschillende soorten bijen naar je hotel en het ziet er leuk
uit. Je kunt er ook voor kiezen om zelf gangen te boren in een blok hout, maar natuurlijk wel samen
met een volwassene. Kies een harde houtsoort die niet snel verteert, zoals eiken, essen, kastanje of
hazelaar. Kies voor een stuk hout van minstens 15 centimeter dik, zodat je diepe gangen kunt boren.
2. Gangen
De gangen in jouw bijenhotel moeten aan één kant dicht zijn. Als je holle takken gebruikt, zorg dan dat
de achterkant van het hotel dicht is. Als je zelf gangen boort in hout, boor dan niet helemaal tot het
einde door. Gangen tussen de 3 en 8 millimeter trekken de meeste bijen aan. De gangen mogen 3 tot
20 centimeter diep zijn. Zowel de gangen als de openingen moeten glad zijn, want aan ruwe gangen
kunnen bijen hun vleugels beschadigen. Gebruik een scherpe boor en boor langzaam om zo min
mogelijk splinters achter te laten.
3. Muren
Je kunt de muren zelf maken met wat houten plankjes, spijkers en een hamer. Je kunt ook
een houten kistje of kratje gebruiken. Het is wel belangrijk dat de muren een beetje
waterdicht zijn, zodat de gangen van het hotel droog blijven.
4. Dak
De gangen van het hotel moeten droog blijven. Een spatje water is niet erg, maar wanneer te veel
regen in de gangen komt, kunnen de eitjes doodgaan door schimmel. Zorg dus voor een mooi afdakje
tegen regenwater. Het perfecte afdakje steekt een beetje uit, zodat het de regen tegenhoudt maar wel
de zon doorlaat. Timmer zelf een houten puntdakje, of maak een afdakje van een oude dakpan.
5. Plek
Kies een geschikte plek uit voor je hotel, liefst tegen een muur waar het
zoveel mogelijk zonlicht kan vangen en niet te veel wind. De hoogte van
het bijenhotel is niet belangrijk.
Veel plezier met bouwen!

Zoekopdracht
Kun jij alle 20 bijen
vinden op de IK WORD
BIOBOER poster van
Ekoplaza?

VLIEGENDE VRIENDJES

Wist je dat?

Net als vogels zou Aer stiekem ook wel willen vliegen. Om samen
met zijn vliegende vriendjes een liedje te fluiten en ze te helpen
zoeken naar eten. Als echte bioboer zorgt hij voor de weidevogels
rond de boerderij. Maak kennis met Aer.
Op de akkers rond een boerderij leven weidevogels. Weidevogels
zijn vogels die hun nest maken op de grond in het weiland.

De kievit, de tureluur en de
grutto roepen hun eigen
naam.
Luister naar de zang van
verschillende weidevogels op
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Het liefst doen ze dat in de buurt van hun favoriete maaltje,
knapperige en sappige insecten! Zodra de weidevogelkuikens
uit het ei komen gaan ze al meteen zelf op zoek naar lekkere
insecten-snacks, tot wel 1000 per dag.
Helaas is er steeds minder geschikt grasland waar in het
broedseizoen niet wordt gemaaid en weidevogels mooie
nestjes kunnen bouwen. Akkers bestaan vaak alleen uit gras en
daar komen nauwelijks insecten op af.
Bestrijdingsmiddelen en gif maken daarbij insecten dood.
Weinig insecten is slecht nieuws voor de weidevogels en hun
jongen. Het gaat dan ook niet goed met ze.
Bioboer Aer houdt rekening met de weidevogels! Aer helpt weidevogels te beschermen door:
… kleurrijke bloemen en kruiden zaaien rond en
in de akkers. Dit trekt insecten aan die
weidevogels graag eten als snack.
… geen gif of kunstmest gebruiken. Er zijn
andere manieren om onkruid en plaag-beestjes
die de gewassen opeten te bestrijden. Er zijn veel
insecten die de boer een pootje kunnen helpen,
juist ook bij het bestrijden van die ongewenste
indringers.
… weidevogels rust en ruimte geven om te eten
en te broeden. Dit door in het broedseizoen het
weiland niet te maaien en het oogsten uit te
stellen.

Wist je dat?
De wulp heeft van alle weidevogels de
langste snavel. Vrouwtjes hebben een nog
langere snavel dan mannetjes.

Er leven ook veel vogels rond jouw huis! Wordt ook een VOGELVRIEND net als Aer, door:
… in het voorjaar en de zomer goed te zorgen voor de
kleine kriebelbeestjes! Zaai verschillende planten,
bloemen en kruiden in je tuin of op je balkon. Dat trekt
insecten aan die vogels graag eten.
… ze in de winter te helpen met extra eten. Maak een voerhuisje van
een leeg melkpak, versier je tuin met pindaslingers, of hang een vetbol
op. Aer legt je graag uit hoe je dat doet.
… biologische producten te eten. Aer en zijn bioboer-vrienden
beschermen weidevogels. Hoe meer mensen biologisch willen eten, hoe
meer bioboeren er komen. Dit is ook goed voor de weidevogels!

MAAK ZELF EEN VOEDERHUISJE,
PINDASLINGERS OF VETBOLLEN
Voor de kleinere tuinvogels zoals roodborstjes, mussen, merels en
koolmeesjes is het in de winter soms lastig om eten te vinden.
Daar kunnen we ze natuurlijk een handje bij helpen.

Wist je dat?
Meestal slaapt de kievit 's
nachts, behalve als de maan
schijnt. Dan gaat hij op zoek
naar doezelige regenwormen.

Op de website van IK WORD BIOBOER kun je de instructies vinden voor het maken van pindaslingers,
een voerhuisje en vetbollen. Je kunt ze zelf in elkaar knutselen, om ze bij te voeren.

Zoekopdracht
Kun jij alle weidevogels ontdekken
op de IK WORD BIOBOER poster?

Wist je dat?

Doe de zoekopdracht op:
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Scholeksters kunnen
wel 43 jaar oud
worden!

KLEUREN MET NUMMERS
Kleur alle vakjes in met de juiste kleur. Elk vakje heeft een nummer en elk nummer staat voor een
andere kleur. Succes!
1 = beige
2 = rood

3 = donkergroen
4 = lichtblauw

5 = lichtgroen
6 = lichtbruin

7 = donkerbruin
8 = zwart

VERBIND DE PUNTJES
Trek met een potlood of pen een lijn
tussen de puntjes.
Start met punt 1 en verbind die met punt
2. En zo verder tot puntje 35.
Zie jij al wat het gaat worden?

DOOLHOF
Weet jij de juiste weg te vinden voor deze
bij om bij de bloem te komen?

Verhip! Een watersnip!

BLIJE BIJ
Kun jij deze blije bij
natekenen in het lege vak?
Je kunt de vakjes
gebruiken om ongeveer uit
te meten waar je moet
uitkomen met de
verschillende vormen.
Succes!

KLEINE KRIEBELBEESTJES
Terra houdt heel erg van de natuur. Zelfs van alle kleine beestjes die onder en op de grond
wonen, die houden alles goed in balans. Ze zijn dan wel onzichtbaar, maar super nuttig!
Hoe meer verschillende beestjes er in de natuur leven, hoe gezonder de natuur is.
Hoe meer verschillende gewassen er boven de grond groeien hoe beter voor het
geven onder de grond. Dit heet biodiversiteit.
In de grond leven wormen, pissebedden en duizendpoten maar ook nog veel
kleinere beestjes die je niet kunt zien. Die noemen we micro-organismen.
Ze zorgen dat alles in de natuur weer wordt gerecycled en in balans blijft.
In de natuur is hierdoor geen vuilnisdienst nodig om dode blaadjes, takjes, wortels
en hout op te ruimen. Door miljoenen kriebelbeestjes wordt er weer mooie
zwarte, luchtige en vochtige grond gemaakt. Dit geeft weer voeding voor nieuwe
planten en bomen om te kunnen groeien. Dat is natuurlijk super belangrijk voor
een bioboer als Terra. Hoe gezonder de grond hoe mooier de producten die ze kan
oogsten!
Het bodemleven kan wel makkelijk uit balans worden gebracht. Dit door te vaak
dezelfde gewassen te laten groeien op een stuk grond. De grond raakt dan uitgeput.
Ook het gebruik van kunstmest, gif en bestrijdingsmiddelen is slecht voor het leven
onder de grond en in de sloten eromheen.
Terra zorgt als bioboer extra goed voor de grond en het bodemleven door:
… verschillende soorten gewassen af te wisselen
(vruchtwisseling). Niet steeds hetzelfde inzaaien zorgt
dat de grond niet uitgeput raakt.
… geen gif, kunstmest of bestrijdingsmiddelen te
gebruiken, dat verstoort het bodemleven en de natuur
op en rond de boerderij.
… hulp in te roepen van natuurlijke bestrijders zoals
lieveheersbeestjes, zweefvliegen en sluipwespen. Die
eten insecten die Terra juist niet op haar gewassen wil
hebben zoals luizen en rupsen.
… de micro-organismen en het bodemleven
goed te voeden met compost
(plantenresten) en zo min mogelijk
natuurlijke mest (poep van dieren).

Wist je dat?
Hoe meer wormen je vindt onder de grond, hoe
beter! De grond wordt door de wormen
luchtiger en droogt minder snel uit.
De wortels van planten groeien vaan door de
gangen die wormen hebben gegraven.

START JE EIGEN MOESTUIN
Op de website van IK WORD BIOBOER legt
Terra je uit hoe je kropsla zaadjes kunt
zaaien en telen. Die kropsla zaadjes krijg je
samen met de mooie poster bij Ekoplaza bij
besteding van 25 euro aan boodschappen.
Terra gaat je stap voor stap uitleggen hoe
je de kleine kropslazaadjes kunt laten
uitgroeien tot een echte krop sla.
Kijk snel op ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Zoekopdracht
Kun jij de 5 regenwormen
en andere insecten
ontdekken op de IK WORD
BIOBOER poster?
Doe de zoekopdracht op:
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Tip!
Heb je nog geen onderwerp voor je
volgende spreekbeurt?
Misschien kun je je klas vertellen over
de regenworm. Je vindt er alles over
op ekoplaza.nl/ikwordbioboer

Tip!
Als je meer wormen in je
tuin wilt, kun je het best
een composthoop maken.
Zoveel lekkers kunnen de
wormen niet weerstaan.

WILDE BLOEMEN
Bloemen zijn niet alleen mooi om te zien en om lekker om aan te
ruiken, weet bioboer Aqua, ze zijn super belangrijk in de natuur en
op de boerderij! Alle bloemen zijn belangrijk. De bloemen aan de
gewassen die na bestuiving een fruit kunnen worden, maar ook
wilde bloemen langs de akkers.
Waar wilde bloemen zijn, zijn bijen en vlinders. Bloemen trekken
veel verschillende insecten aan. Die vinden er voedsel en een fijn
beschut plekje om te wonen. Die insecten bieden die boer een
helpend pootje bij het bestuiven en bij het bestrijden van plagen. Als boer kun je lokken met randen
wilde bloemen langs je akkers, want hoe dichterbij je gewassen hoe beter.
Vogels vinden hun eten en beschutting ook in die wilde bloemenranden langs
de akkers. Vogels eten rupsen. Minder rupsen is goed nieuws voor de boer, als
er teveel zijn eten ze de oogst op.
Ook met bladluizen is een boer niet blij.
Zweefvliegen en sluipwespen eten naast nectar
juist ook die brutale bladluizen!
Een leger natuurlijke bestrijders zorgt dat je geen gif hoeft te gebruiken.
Er zijn helaas steeds minder wilde bloemen in de natuur te vinden. Er zijn
steeds minder plekken waar ze ongestoord kunnen groeien.

Wist je dat?
Sommige boeren
kweken
lieveheersbeestjes.
De larven van
lieveheersbeestjes eten
heel veel bladluizen!

Wil jij net als Aqua graag ontdekken hoe bloemen eigenlijk groeien? En tegelijk je omgeving mooier
maken voor jou en voor alle kleine insecten-vriendjes? Help jij mee?
Maak je eigen bloemenparadijsje door:
Zaadjes van wilde bloemen te
verspreiden! Denk aan je eigen
tuin, in de groenstrook rond je
huis of een speelpleintje.
Kweek zonnebloemen! Ze zijn
niet alleen mooi en vrolijk maar
ook super voor insecten en vogels.
Wie kweekt de hoogste?

Tip!
Ga jij ook zonnebloemen kweken?
Aqua heeft allerlei tips voor je op
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

DOOLHOF

KLEUREN MET NUMMERS
Ben jij ook zo benieuwd wat er in de tekening
hiernaast gebeurt?
Elk vakje heeft een nummer en elk nummer
staat voor een andere kleur.
Kleur alle vakjes in met de juiste kleur om
erachter te komen.
1 = roze
2 = lichtblauw
3 = groen
4 = geel
5 = lichtbruin
6 = donkerbruin
7 = rood
8 = zwart
Veel plezier!

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Junior en zijn tweelingzus Juul weten alles over biologisch eten. Ze verkopen het in hun kraampje bij de
bio-boerderij. Ze zien dat steeds meer mensen willen weten waar hun eten vandaan komt en hoe het
heeft gegroeid. Hoe is de boer is omgegaan met de grond, de bijen en andere insecten, de weidevogels
en de biodiversiteit? Hoe verre reis heeft het gemaakt en hoe het is verpakt?
In de moestuin van Junior en Juul groeien
biologische groenten. Elk seizoen weer iets
nieuws. Aardbeien groeien in de zomer,
pompoenen in het najaar, boerenkool in de
winter en asperges in het voorjaar. Op die
momenten zijn ze volop verkrijgbaar, in het
kraampje maar ook in de supermarkt.
Je kunt ervoor kiezen om vooral te eten wat er
beschikbaar is in het seizoen. Zo niet, dan moet
het product vaak van veel verder komen. Ook
zijn er natuurlijk producten die hier niet
groeien, zoals koffie, bananen en mango’s. De
manier waarop deze producten worden
verwerkt en vervoerd hebben ook invloed op de
natuur.
Besef je dat alles wat we eten komt van een plant of van een dier. Zonder boeren hebben wij geen
eten! De manier waarop de boer zorgt voor de producten, de grond en de dieren in en rond de
boerderij maakt enorm verschil. Het heeft invloed op bijen en andere insecten, op de biodiversiteit,
het bodemleven en de weidevogels.
Wanneer de boer biologisch werkt zorgt hij of zij dat de natuur zo min mogelijk wordt verstoord.
Gelukkig zijn er steeds meer biologische boeren en komen er steeds meer biologische producten in de
supermarkt. Bij Ekoplaza weet je zelfs zeker dat elk product komt van een biologische boerderij!
Plastic is een oorzaak van veel milieuproblemen die we nu hebben. Het is niet goed voor de natuur en
niet goed voor ons als mens dat er zoveel plastic rondzwerft. Plastic is wel een makkelijke en goedkope
manier om producten in te verpakken. Het helpt om producten langer vers en houdbaar te maken.
Toch is het mogelijk om dit verpakken anders aan te pakken.
Ekoplaza laat zien dat dit kan. 85% van de producten is niet verpakt in plastic maar in een
milieuvriendelijk vervanging.
Jij kan de natuur steunen door:
•
•
•
•

Bioboer te worden! Start je eigen moestuintje!
Koop biologische producten.
Eet vooral groente en fruit van het seizoen.
Weg met plastic! Let op verpakkingen en neem een
eigen tas mee naar de winkel. Hoe minder plastic je
weg moet gooien, hoe beter!

Tip!
Doe mee aan de
moestuinwedstrijd en maak kans
op mooie prijzen!
Voor meer informatie ga je naar:
ekoplaza.nl/ikwordbioboer

RECEPTEN
Juul en Junior hebben een aantal heerlijke recepten voor je verzameld, op basis van biologische
producten. Ga jij lekker zelf kokkerellen? Je vindt de recepten op ekoplaza.nl/ikwordbioboer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wentelteefjes met bosbessen en honing
Zelfgemaakte Hangop
Sla smoothie met appel en banaan
Honing appelflappen
Honingcake
Regenboogwraps
Honing appel muffins
Pannenkoeken met honing en frambozen
Opschepsalade
Homemade pizza
Mexicaanse sla wraps

DOOLHOF
Help jij deze bij de weg uit deze
honingraat te vinden?

BEZOEK DE IK WORD
BIOBOER WEBSITE
Heb jij de website van IK WORD
BIOBOER al bezocht? Zeker doen
hoor, want hij staat vol met leuke
activiteiten, quizzen en een digitale
versie van de grote poster.
Je kunt zelfs meedoen aan een moestuinwedstrijd, of de instructies downloaden voor het maken van
een bijenhotel. Ga snel naar ekoplaza.nl/ikwordbioboer en ontdek alles wat er te ontdekken valt!

COLOFON
Dit magazine werd door Perfect Earth in opdracht van Ekoplaza gemaakt. Illustraties werden gemaakt
door Bart den Heeten en de informatie werd door Perfect Earth samengesteld op basis van informatie
van o.a. Vogelbescherming Nederland, BioNEXT en Natuur & Milieu.
Voor leuke activiteiten, quizzen, zoekopdrachten en recepten bezoek je:

ekoplaza.nl/ikwordbioboer

OPLOSSING WOORDZOEKER OP PAGINA 3:
Zonder de bij wordt het een saai ontbijt

