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Expositie en Bijentuin
Bij een bezoek aan de expositie wordt
eerst een film over het leven van de
honingbij vertoond. Daarna krijgt men de
een rondleiding door de expositie. Deze
bestaat uit een verzameling historische en
moderne imkersmaterialen zoals kasten,
korven, honingslingers en kunstraat-apparaten, een aantal bijenproducten en veel
foto's. Vooral interessant is de observatiekast, met twee glazen wanden waardoor
men een blik kan werpen in een kast met
levende bijen, zonder het risico te lopen
gestoken te worden. In de kast bevindt
zich de koningin, met een gekleurde stip
op de rug, maar wáár zit ze, tussen al die
wriemelende bijen?
Antieke korvenstal

Gedurende het gehele jaar kunnen groepen (minimaal 10 personen) op afspraak
een
bezoek
brengen
aan
de
Bijenexpositie in het Bijenhuis te
Wageningen. De Bijentuin, gelegen naast
het Bijenhuis, is altijd vrij toegankelijk voor
belangstellenden.
In ons land houden ongeveer 10.000 bijenhouders (imkers) in totaal ongeveer
100.000 bijenvolken. Het doel van de
expositie is het publiek kennis te laten
maken met de geheimzinnige wereld van
de imker en ons kleinste huisdier, de bij.
Dat bijen ons die heerlijke honing leveren
weet iedereen, maar hoe komt die honing
in de raten, en daarna van de raten weer
in potjes? Hoe overleven de bijen een
koude winter? Wat is was, propolis, koninginnengelei? Dit en nog veel meer willen
wij de bezoeker laten zien.
Ook aan het nut van bijen wordt aandacht
besteed. Wist u dat bijen een hele belangrijke rol spelen in de fruitteelt en de tuinbouw, en dat dankzij de bijen vogels 's
winters bessen kunnen eten? En dat bijen
ook een grote rol spelen bij het in stand
houden van de Nederlandse wilde flora?

In de tuin bevinden zich diverse soorten
kasten en korven, waar bij mooi weer de
bijen af en aan vliegen. De tuin is aangelegd in raatvormige percelen, die elk vol
staan met drachtplanten (dat zijn planten
die nectar en/of stuifmeel voor de bijen
leveren) in diverse speciale vakken, zoals
heidetuin, bos, kruidentuin, vruchtengaarde. De Bijentuin geeft een indruk hoe een
'bijenweide' kan worden ingericht in
streek, dorp of stad, en hoe elke tuinbezitter hieraan zijn steentje kan bijdragen.
De rondleidingen worden verzorgd door
ervaren imkers, die vragen van de bezoekers naar aanleiding van de film of de tentoongestelde materialen graag beantStrokast met uitneembare raampjes
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kinderen mogen zelf een kaars maken, ze
krijgen limonade en de jarige ontvangt een
verrassing.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
Midnet bus 83, halte d'Oude Tol; trein-taxi
vanaf station Ede-Wageningen.
Met de auto, zie plattegrond hiernaast.
In de winkel van het Bijenhuis kan men
allerlei bijenproducten kopen: honing,
waskaarsen, honingwijn, honingkoek en
honingsnoepjes, schoonheidsmiddelen op
natuurlijke basis, echte bijenboenwas,
boeken over bijen en bijenhouden, en
natuurlijk de hele uitrusting die nodig is om
met bijenhouden te beginnen.

Boomgaard met bijenkasten

woorden. Het gehele programma duurt ca.
1,5 uur.
Op verzoek kan ook koffie met echte
honingkoek genuttigd worden (voor de
kinderen limonade).
Voor kinder(verjaars-)partijtjes is er een
apart programma, met zelf kaarsen
maken van platen echte bijenwas.
Een bezoekje aan de Bijenexpositie is erg
leuk en leerzaam als doel voor een
schoolreisje en ook volwassenen kunnen
heel wat opsteken over het interessante
leven van de honingbij, en wie weet, zo
enthousiast worden dat men zelf met
imkeren wil beginnen.
Gedurende de zomermaanden juli en
augustus is de expositie open op woensdag- en donderdagmiddag, van 13.0016.30 uur. Dan worden tevens op sommige dagen demonA12
straties(o.a. honingsUtrecht
lingeren) gegeven.
De andere maanden
is een afspraak voorWageningen
af noodzakelijk.
To e g a n g s p r i j s : v o lwassenen ƒ3,50, kinderen 4-14 jaar ƒ2,-,
65+ ƒ2,50. Koffie (of
limonade) met koek
ƒ1,50. Voor een verjaarspartijtje is het
tarief ƒ5,- per kind,
begeleiders hebben
gratis toegang. De
2

Winkel open
1 oktober tot en met 31 maart:
dinsdag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur,
1 april tot en met 30 september:
maandag: 13.00 - 17.30 uur,
dinsdag t/m vrij-dag: 08.30 - 17.30 uur,
zaterdag: 08.30 - 13.00 uur.

VBBN/Bijenhuis
tel. (0317)422422, fax (0317)434180.
(bereikbaar maandag t/m vrijdag van
9.00 - 15.00 uur, e-mail: bijenhuis@vbbn.nl)
Bezoekadres: Grintweg 273, Wageningen.
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