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De koffie staat voor u klaar!

Namens het hele team van het Bijenhuis 
nodigen wij u van harte uit in onze winkel!
Namens het hele team van het Bijenhuis 

nodigen wij u van harte uit in onze winkel!

Voorwoord

Een warm welkom…

Het Bijenhuis is de winkel van de Nederlandse Bijenhouders 

Vereniging en ontwikkelt, produceert en verkoopt eerlijke producten 

met een gegarandeerde kwaliteit, zoals bijenkasten, kunstraat en 

bij- enbenodigdheden. Wij zijn bijenspecialist sinds 1898 en wij 

laten u graag zien hoe gepassioneerd, maar ook ambachtelijk en 

duurzaam wij werken. Bijenhuis producten worden geadviseerd en  

gebruikt door bijenteeltleraren, bijen professionals, bijen onder-

zoekers, professionele imkers en hobby imkers.

De keuzes die we maken zijn gericht op het verkrijgen van een 

uitstekende kwaliteit, het ontzien van het milieu én een succesvolle 

bedrijfsvoering. Veel van onze medewerkers zijn al lange tijd aan 

Het Bijenhuis verbonden. Zij staan aan de basis van het succes, 

door dagelijks vol enthousiasme – vóór of achter de schermen – de 

mooiste bijenkasten te maken en het beste kunstraat te produceren. 

En staan altijd klaar om u te helpen bij het inkopen van al uw bijen-

benodigdheden. 

Bestellen bij het Bijenhuis kan gewoon thuis, vanuit “de luie stoel” 

binnenkort lanceren wij een hele duidelijke en overzichtelijke web-

shop, met het complete assortiment, veel waardevolle informatie én 

leuke prijs acties. Ook vindt u onze producten bij de betere verkoop-

punten bij u in de buurt.

Wij bedanken u voor het vertrouwen in ons bedrijf en kijken uit naar 

nog meer mooie jaren. Voor nu wensen wij u veel leesplezier. 

Namens alle medewerkers van Het Bijenhuis,

Zonnige groet,

Jeroen Vorstman

Manager Bijenhuis/NBV

Mooie en eerlijke producten maken en verkopen 

is van begin af aan de doelstelling geweest van 

Het Bijenhuis…

Winkel openingstijden 
Van dinsdag t/m vrijdag geopend 

van 08.30 tot 17.00 uur. Van 1 

maart tot 1 oktober is de winkel 

ook op zaterdag geopend van 

08.30 tot 13.00 uur.
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1. Bijenkasten

1.1  Houten Bijenkasten ..................................

1.2 Kunststof Bijenkasten ...............................  

 Kunststof Bijenkast Nederlandse Maat ...........  

 Kunststof Dadant US bijenkast 11 raams ........  

 Kunststof Zesramer.........................................  

 Kunststof Mini Plus .........................................  

 Kunststof Apidea bevruchtingskastje ..............  

 Kunststof Kieler bevruchtingskastje ................  

1.3  Bijenkorven ...............................................

1.4 Bijenkastonderdelen & benodigdheden .....  

 Moerroosters ....................................................  

 Afstandstrips ....................................................  

 Verf, onderhoud & reparatie .............................  

1.1 Houten bijenkasten

Natuurlijk zijn wij zijn trots op de Bijenhuis  bijenkasten. Spaarkasten, simplex 

kasten en zesramers  worden in onze eigen timmerwerkplaats op ambachte- 

lijke wijze door Dolf, Frank en Cees volledig met de hand gemaakt. Het grote 

voordeel hiervan is dat we echt een mooie afgewerkte degelijke bijenkast kun-

nen aanbieden van de allerbeste kwaliteit. Uniek door de bekende hoektand-

verbindingen die gelijmd en genageld zijn. De broed en honingkamers zijn 

rondom voorzien van handgrepen. De gaasbodem is voorzien van hardhouten 

liggers voor extra duurzaamheid.

Vurenhout

Het hout voor de vuren houten Bijenhuis kasten komt uit Scandinavië van de fijnspar (Picea abies). Wij 

kopen uitsluitend de beste kwaliteit. In Nederland is vuren de meest gebruikte houtsoort. Vuren is niet erg 

duurzaam en kan niet goed tegen vocht. Maar is wel makkelijk te impregneren door te verven of beitsen. 

Dit zal de duurzaamheid aanzienlijk verhogen.

Red cedar

Wij werken uitsluitend met de beste kwaliteit 18 mm western red cedar uit Canada. Het hout komt uit duur-

zame bosbouw en is natuurlijk gedroogd hout zonder hinderlijke noesten. Red Cedar is van nature weers-

bestendig. Onbehandeld red cedar zal wel mooi vergrijzen maar dat heeft geen invloed op de levensduur. 

Wilt u de mooie houtkleur behouden, gebruik dan gekookte lijnolie.  

1.11
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Bijenhuis spaarkast
De Bijenhuis spaarkast is verkrijgbaar in de houtsoorten red cedar en 
vurenhout en is geschikt voor 10 of 11 ramen. De meest gebruikte kast 
in Nederland is de spaarkast. Door de enkelwandige constructie is het 
de ideale bijenkast om mee te reizen. De kastonderdelen staan koud 
op elkaar. Voor maximale bescherming is het dak bedekt met 1 mm dik 

aluminium.

Bestaat uit:
•	 Gaasbodem met lade, en vliegplank
•	 Met pianoscharnier en schroefjes
•	 Vliegopeningsverkleinblokje
•	 Een honingkamer met 10 raams afstandsrepen
•	 Twee broedkamers met 10 raams afstandsrepen
•	 Een dekplank met gat
•	 Een houten dak met aluminium toplaag

Prijs zonder verder toebehoren.  
Verkrijgbaar in red cedar en vurenhout.

101001 red cedar
vuren

vuren

101002

101002

Bijenhuis spaarkast 
gaasbodem met vlieg-
plank
•	 Aluminium ventilatiegaas
•	 Met lade voor varroa 

controle 
•	 Met pianoscharnier en 

schroefjes
•	 Met vliegopenings- 

verkleinblokje
•	 Met liggers van Maranti 

hardhout.

10161

10351

10251

10301

10161

10351 10251

10301

10162

10352

10252

10302

red cedar

red cedar red cedar

red cedar

red cedar
vuren

red cedar
vuren

red cedar
vuren

red cedar
vuren

Bijenhuis spaarkast 
broedkamer 
•	 Rondom voorzien van 

handgrepen
•	 Hoektandverbindingen
•	 Zonder 10 of 11 raams 

afstandsrepen

Bijenhuis spaarkast  
honingkamer 
•	 Rondom voorzien van 

handgrepen
•	 Hoektandverbindingen
•	 Zonder 10 of 11 raams 

afstandsrepen

Bijenhuis spaarkast dak 
•	 Telescopisch dak
•	 Met 1 mm aluminium plaat

Dekplank voor spaarkast 
Multiplex dekplank zonder 
opening

10470 10462

Dekplank met gat voor 
spaarkast
Multiplex dekplank met opening . 
Handig voor het plaatsen van een 
voerbak of een bijenuitlaat.

Afdekfolie
Glashelder en flexibel 0,4 mm 
zeer sterk afdekfolie. Afmeting 
50 x 50 cm. Op maat te maken. 
Voorkomt opvliegen van de bijen. 
Handig om de bijen rustig te 
observeren.

Apifoam isolatie
Goed isolerend tegen koude en 
warmte. Direct op de dekplank 
onder het dak leggen. Afmeting 
50 x 43 x 2  makkelijk op maat te 
maken. Per stuk

60103A
22125

Moerrooster spaarkast/
simplexkast
Zeer stevig en solide koningin-
nenrooster. Wordt geplaatst op 
de toplatten en is verzinkt. Maat 
43,5 x 38,3 cm. Valt in de rand 
van de broedkamer. Past zowel 
op spaarkast als simplexkast.

22130

Moerrooster spaarkast
Zeer stevig en solide koningin-
nenrooster. Wordt geplaatst op 
de toplatten en is verzinkt. Maat 
47x 42 cm. Valt op de rand van 
de broedkamer. Voor spaarkast.

22150

VOORDELEN:
•	 Gemaakt van A-klasse hout;
•	 Gaasbodem van Maranti hardhout uit duurzame bosbouw;
•	 Rondom voorzien van handgrepen handig in gebruik; 
•	 De enige met echte hoektandverbindingen; 
•	 Stevige constructie van solide kwaliteit;
•	 Met 1 mm aluminiumtoplaag op het dak; 
•	 Gemaakt uit hele planken dus niet van het goedkopere 

maar minder duurzame gelijmde hout.
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Moerrooster in houten lijst 
spaarkast
Met red cedar houten rand. Wordt ge-
plaatst op de rand van de broedkamer. 
Maat 47 x 42 cm.

12150

Kunststof gaasbodem voor 
spaarkast
Met kleine aanpassingen geschikt voor 
spaarkast. Met vaste vliegplank. Duur-
zaam en onderhoudsvrij. Wordt geleverd 
zonder lade.

Lade voor kunststof  
gaasbodem
Stevige lade voor in de kunststof  
gaasbodem.

10006 10006A

Afstandrepen tien ramen spaarkast/simplexkast
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op hart afstand van de 
raampjes is 38,5 mm.

Afstandrepen elf ramen spaarkast/simplexkast
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op hart afstand van de 
raampjes is 35 mm.

22711 22741

        

Bijenhuis simplexkast

De Bijenhuis simplexkast is verkrijgbaar in de houtsoorten Red 

Cedar en Vuren. En is geschikt voor tien of elf ramen. Deze dubbel-

wandige kast komt oorspronkelijk uit Groot Brittannië. Door de dub-

bele wand biedt de kast meer bescherming tegen weersinvloeden. 

Door het  gewicht van ca. 20 kg  en de losse onderdelen is deze 

kast niet geschikt om mee te reizen. Alle Bijenhuis simplexkasten 

worden gemaakt met hoektandverbindingen. Dit zorgt voor maxi-

male sterkte en waterdichtheid. Voor maximale bescherming is het 

dak bedekt me 1 mm dik aluminium. Voor extra duurzaamheid zijn 

de bodem voorzien van hardhouten liggers.

Bestaat uit:
•	 Gaasbodem met lade en vliegplank
•	 Met pianoscharnier en schroefjes
•	 Een honingkamer (binnenbak) met 10 raams afstandsrepen
•	 Een lage buitenbak voor honingkamer
•	 Twee broedkamers (binnenbakken)  

met 10 raams afstandsrepen
•	 Twee hoge buitenbakken voor broedkamers
•	 Een dekplank
•	 Een houten dak met aluminium toplaag

Prijs zonder verder toebehoren 
Verkrijgbaar in red cedar en vurenhout.

11300
11300

red cedar
vuren

red cedar
11301

Bijenhuis simplex  
gaasbodem vliegplank
•	 Roestvrijstaal  

ventilatiegaas
•	 Lade voor varroa controle 
•	 Met RVS pianoscharnier  

en RVS schroefjes
•	 Met houten vliegopenings- 

verkleinblokje
•	 Met liggers van Maranti 

hardhout.

red cedar
vuren

red cedar
vuren

11411

11603

11412

11412

11552

11552

Bijenhuis simplex 
hoge buitenrand 
Mooi afgewerkte buitenbak 
voor de broedkamer

vuren vuren
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11940

Houten Mini Plus kastjes
Geschikt voor 6 Mini Plus ramen. Gemaakt van 22 mm dik hout. De afmetingen van de buiten-
maat zijn 28 x 28 cm. En past dus niet op het kunststof Mini Plus bijenkastje. Hoogte is 27 cm en 
het gewicht is ca. 3,7 kg.

Mini plus kastje hout 
Compleet
Bestaat uit:
•	 Gaasbodem met RVS  

ventilatierooster
•	 Een lade
•	 Een lijst met RVS rails
•	 Zes complet raampjes
•	 Binnendeksel met  

isolatieplaat
•	 Een plat dak
•	 met voerbak

Zonder verder toebehoren

11941

Broedkamer mini 
plus kastje hout

62029

Mini plus raampje
Gemonteerd raampje met voor- 
geboorde gaten. Het raampje is 
voorzien van verbrede zijlatten 
waardoor afstandhouders niet 
nodig zijn. Per stuk.

1.2 kunststof bijenkasten

Voordelen

•	 duurzaam

•	 lange levensduur (30 jaar)

•	 solide

•	 goed isolerend

•	 lichtgewicht

•	 geen vochtopname

•	 aangename prijs

Kunststof Bijenkast Nederlandse Maat

De originele Segeberger kunststof bijenkast Nederlandse maat 

is de klassieker van de kunststof bijenkasten. Het octrooirecht 

van de originele matrijzen is eigendom van de Nederlandse 

Bijenhouders Vereniging. De handgrepen zijn voorzien met de 

inscriptie van het Bijenhuis. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar 

met het systeem van Segeberger. De bijenkast is voor 10 ramen 

ontwikkeld maar kan ook met 11 ramen. De solide wanddikte van 

60 mm garandeert een lange levensduur. Het gewicht van een 

lege kast is ca. 8 kg. De buitenmaten van een complete kast zijn 

50x50x82 cm.
   

Kunststof bijenkast Compleet

Bestaat uit:
•	 Een dak
•	 Een honingkamer
•	 Twee broed kamers 
•	 Drie paar verzinkte  

afstand houders 
•	 Met houtjes
•	 Gaasbodem met  

metaal gaas
•	 Een lade

60099   

1.2
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Kunststof gaasbodem 
zonder lade
De bodem is voorzien van 
aluminium gaas, schuin aflopend 
tot aan de ingang en zorgt voor 
voldoende ventilatie in zomer 
en winter. Bij de behandeling en 
diagnose van varroamijten kan 
de lade er aan de achterkant 
ingeschoven worden. Voor extra 
ventilatie mogelijkheden kan 
de opzetrand gebruikt worden 
(60114)

Kunststof opzetrand 
voor gaasbodem
Door de opzetrand ontstaat een 
geïntegreerd vliegplankje met 
een vliegopening van 10 mm 
hoog. In de extra ruimte onder 
de raampjes kunnen de bijen 
bij warm weer of bij transport 
uithangen en wordt warmlopen 
voorkomen. Gebruiken in combi-
natie met gaasbodem (60101) en 
bouwstop (60116). 

60101 60114

Kunststof lade voor 
gaasbodem 
Dient als opvang van varroa-   
mijten ter controle. Wordt achter 
in de gaasbodem geschoven. Wij 
adviseren deze lade te behan-
delen met SIPA Hoogglanslak 
(60113)

60122

Bouwstop hout
Past in de kunststof kast. Door de 
bouwstop te gebruiken in com-
binatie met de opzetrand wordt 
voorkomen dat de bijen ruimte 
onder de raampjes uitbouwen.

60116

Kunststof broedkamer 
Solide broedkamer Nederlandse 
simplex maat van hart en glad 
styropor. Zonder middennaat. Uit 
één stuk gemaakt. Oorspronkelijk 
ontwikkeld voor 10 ramen maar 
indien gewenst ook mogelijk met 
11 ramen.

60100

Kunststof honingkamer
Solide honingkamer Neder-
landse simplex maat van hart en 
glad styropor. Zonder midden-
naat. Uit één stuk gemaakt. 
Oorspronkelijk ontwikkeld voor 
10 ramen maar indien gewenst 
ook mogelijk met 11 ramen.

60104

Grote vliegplank  
kunststof
De vliegopening van 6 mm in de 
gaasbodem is voor de bijen groot 
genoeg. Imkers die voorkeur 
hebben voor een grote vliegplank 
kunnen optioneel deze vliegplank 
aanschaffen. De vliegplank wordt 
geleverd inclusief twee houtjes 
voor een stevige bevestiging. 
Voor transport is de grote vlieg-
plank eenvoudig te verwijderen. 

60106

Kunststof dak
Dit solide dak heeft twee 
aflopende zijkanten voor een 
betere afwatering van het regen-
water. Het dak is stevig te beves-
tigen op de kamers. Optioneel 
verkrijgbaar voor extra beveiliging 
is een Dak beugel (60123). Met 
uitsparing voor voerdeeg.

60102

Kunststof voerbak 
Deze solide 12 liter voerbak sluit 
naadloos aan op de broedkamer 
van de kunststof bijenkast. Een 
transparant kunststof kapje 
in de voerbak voorkomt dat 
de bijen in de voerbak terecht 
kunnen komen. Voor een goede 
bescherming  adviseren wij de 
binnenkant van de voerbak te be-
handelen met SIPA Hoogglanslak 
(60113).

60105

Moerrooster kunststof 
Gemaakt van zeer solide flexibel 
kunststof voor de kunststof bijen-
kast. Afmetingen 43,5  x 43,5 cm. 
Zeer makkelijk schoon te maken 
met nummer 64005 Draadroost-
erkrabber RVS.  

60109

Uitlaatbord hout
Dit uitlaatbord  is een tussenrand 
met  een grote  bijenuitlaat voor 
de kunststof bijenkast. Makkelijk 
tussen de broedkamer en de 
honingkamer te plaatsen. Na 24 
uur kan de volle honingkamer 
zonder bijen meegenomen 
worden. Geen roverij, geen ge-
streste bijen en een blije imker. 

60119

Tussenbodem hout
Multifunctionele tussenbodem 
voor kunststof bijenkast. Met 
vliegopening, bijendicht gaas en 
uitlaat. Toepassingen: 1. Tussen-
bodem, zo kan op een produc-
tievolk een aflegger geplaatst 
worden. Deze profiteert van de 
warmte van het onderste volk. 
2. Verenigen van twee volken. 3. 
Met het bijgeleverde uitlaatbord 
kunnen de honingkamers zonder 
bijen meegenomen worden.

60120

Moerrooster metaal 
Gemaakt van zeer degelijke en 
solide  verzinkt metaal voor de 
kunststof bijenkast. Afmetingen 
43,5 x 43,5 cm. Het draadrooster 
heeft een sterke metalen lijst. 

60121

SIPA hoogglanslak
Niet giftige lak voor het  100% 
sealen van de binnenkant van 
de voerbak voor de kunststof 
bijenkast. Dit zorgt voor een 
betere bescherming van de 
voerbak en is na gebruik ook 
makkelijker schoon te maken 
waardoor schimmelvorming wordt 
voorkomen.

60113
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Afstandstrips

Afstandrepen 10 ramen  
spaarkast/simplexkast 
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op 
hart afstand van de raampjes is 38,5 mm. 
Per paar.

Afstandrepen 3 ramen
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op 
hart afstand van de raampjes is 38,5 mm. 
Per paar.

Afstandrepen 11 ramen  
kunststof kast Segeberger 
Aluminium reep, wordt geleverd met 
houten lijst voor montage. Per paar.

22711

22731 60108

Afstandrepen 11 ramen  
spaarkast/simplexkast
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op 
hart afstand van de raampjes is 35 mm. 
Per paar.

Afstandrepen 12 ramen Dadant
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op 
hart afstand raampjes 38,5 mm. Per paar.

Afstandblikjes
Afstandblikjes plastic 100 stuks.

22741

22744 22701

Afstandsrepen 6 ramen
Aluminium reep met bijenvlucht. Hart op 
hart afstand van de raampjes is 38,5 mm. 
Per paar.

Afstandrepen 10 ramen  
kunststof kast Segeberger
Aluminium reep, wordt geleverd met 
houten lijst voor montage. Per paar.

Afstanddopjes
Afstanddopjes plastic met spijkertjes  
100 stuks.

22721

60110

22705

Verf, onderhoud & reparatie

Pigrol verf

22502B 

Pigrol Lasur Dennengroen 750 ml

22500C 

Pigrol Lasur Donkerbruin 750 ml

22500A 

Pigrol Lasur Lichtbruin 750 ml

22502I

Pigrol Lak blauw 375 ml

22502D 

Pigrol Lak geel 375 ml

22502F 

Pigrol Lak groen 375 ml

22502E 

Pigrol Lak rood 375 ml

22503A 

Pigrol Lak wit 375 ml

NIEUW: Pigrol

Wij hebben een kwalitatief goede, milieuvriendelijke en betaalbare fantastische Duitse verf gevonden waar 

we enorm enthousiast over zijn! Pigrol is een acryllack op natuurlijke basis uit Duitsland die speciaal ontwik-

keld is voor bijenkasten. De verf is oplosmiddelvrij en daardoor veilig voor bijen en helemaal milieuvriendelijk. 

Ook de kleuren zijn prachtig! Deze fantastische verf is speciaal geschikt voor houten en kunststof bijenkas-

ten, zuinig in gebruik, heeft een lange levensduur en is heel betaalbaar! Pigrol Lasur is alleen geschikt voor 

houten bijenkasten, de houtnerf blijft mooi zichtbaar. 

Getest, gecertificeerd en aanbevolen door onafhankelijke Duitse Bijenonderzoeksinstituten.
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Ramen

Alle raampjes zijn gemaakt van de beste kwaliteit Kiefer. Hebben geen vervelende splinters, zijn noest vrij en mooi 

glad wat zeer prettig werkt. Een raampje bestaat uit een bovenlat, twee zijlatten en een onder lat. De toplatten zijn 

voorzien van een sleuf waardoor de kunstraat in de toplat valt. Hierdoor wordt de raat beter door de bijen vast ge- 

bouwd en kan niet omklappen.  Handig bij enorme bouwdrift en grote dracht. Wij adviseren kunstraat met zaagsnede.

32857 32856

Honingkamerramen  
gemonteerd 10 stuks
Gemonteerde honingkamerramen per 
10 stuks. Compleet met oogjes en RVS 
draad. U hoeft alleen nog zelf kunstraat in 
de smelten.

Broedkamerramen gemonteerd 
met was 10 stuks
Compleet met ingesmolten kunstraat 
gemonteerde broedkamerramen per 10 
stuks. Makkelijk en enorm tijdbesparend.

Honingkamerramen gemon-
teerd met was 10 stuks
Compleet met ingesmolten kunstraat 
gemonteerde honingkamerramen per 10 
stuks. Makkelijk en enorm tijdbesparend.

Broedkamerramen gemonteerd
Gemonteerde broedkamerramen per 10 
stuks. Compleet met oogjes en RVS draad. 
U hoeft alleen nog zelf kunstraat in de 
smelten.

32866

32865

2

2. Ramen en Kunstraat
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Broedkamerramen  
ongemonteerd 25 stuks
Voordelig zelf in elkaar zetten.

Honingkamerramen  
ongemonteerd 25 stuks
Voordelig zelf in elkaar zetten.

De broedkamerraampjes zijn met drie gaatjes in de zijlat voorgeboord en de 

honingkamer raampjes zijn met twee gaatjes in de zij lat voorgeboord. Alle 

raampjes zijn voorzien van een handig sleufje voor het draad waardoor deze 

niet kan beschadigen bij het schoon schrapen van de raampjes.

Ramen ..................................................................................... 

Benodigdheden voor ramen  ................................................... 

Kunstraat .................................................................................

Wassmelters ............................................................................
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NaDeBeet
Een compositie van 100% 
zuivere, natuurlijke essentiële 
oliën. Na een bijensteek direct 
de angel verwijderen, daar-
na na de beet aanbrengen. 
Ontgift, verzorgt en zuivert de 
huid. Verzorgt en verzacht de 
huid bij insecten- en kwallen-
beten. Ook bij muggenbeten 
en voor in de tropen. In een 
handige roller makkelijk om in 
je imkerjack bij je te hebben!

Imkerkleding

De Basic imkerjack’s hebben vier handige zakken. 

Aan de manchetten is elastiek bevestigd die over 

de duim kan worden gedaan, zodat  de bijen niet 

via de handen in het jack omhoog  kunnen kruipen. 

De jack’s zijn gemaakt van stevig katoen voor een 

uitstekende bescherming. Er zijn twee varianten de 

basic imkerjack gaat over het hoofd aan en de basic 

imkerjack met rits die je als jasje aantrekt. De hoed 

is bij beide  types volledig afritsbaar. Het imkerjack 

wordt geleverd met los leertje zodat u zelf op maat 

een gaatje voor de dathepijp kunt maken. De jack’s 

zijn wasbaar. De eerste vier maten zijn ook geschikt 

voor kinderen.

3. Imkerbenodigdheden

3
A6324

Basic imkerjack met hoed
Basic imkerjack XXXS wit
Basic imkerjack XXS wit
Basic imkerjack XS wit
Basic imkerjack S wit
Basic imkerjack M wit
Basic imkerjack L wit
Basic imkerjack XL wit
Basic imkerjack XXL wit
Basic imkerjack XXXL wit 
Basic imkerjack XXXXL wit

63900XXXS
63900XXS
63900XS
63900S
63900M
63900L
63900XL
63900XXL
63900XXXL
63900XXXXL

Basic imkerjack met rits en hoed
63905S
63905M
63905L
63905XL
63905XXL
63905XXXL

Basic imkerjack met rits S wit
Basic imkerjack met rits M wit
Basic imkerjack met rits L wit
Basic imkerjack met rits XL wit
Basic imkerjack met rits XXL wit
Basic imkerjack met rits XXXL wit

Verzacht na een  
bijensteek!

A6324
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Berokers & Dathepijpen ........................................................... 

Bijentabak ................................................................................

Imkergereedschap ...................................................................



Meer weten? Ga naar www.bijenhuis.nl Meer weten? Ga naar www.bijenhuis.nl              
8786

Deksels voor glazen potten
Ook verkrijgbaar in doos van 1440 stuks.

Deksel bijtje 63 mm 
Honingraat met bijtjes.
55225 76 stuks
55226 36 stuks 
55227 24 stuks

Deksel korfje 63 mm 
55228 76 stuks
55229 36 stuks
55230 24 stuks

Deksel wit 63 mm
55240 76 stuks
55241 36 stuks
55242 24 stuks

Hakdeksels
Deze deksels passen op de glazen potten 

van Hak met een opening van 66 mm. 

Ook verkrijgbaar in doos van 1200 stuks.

Hakdeksel goud  
66 mm 50 stuks 

Hakdeksel wit  
66 mm 50 stuks

55243 55244

Emmers
De emmers zijn gemaakt van kunststof in een kwaliteit die 

geschikt is voor het bewaren van levensmiddelen. Deksel 

sluit hermetisch af en is makkelijk te openen en sluiten.

Emmer met deksel 
1,2 liter

Emmer met deksel 
2,5 liter

Emmer met deksel 
10 liter

55294 5529155293

Emmer met 
deksel 20 liter

55292

Etiketten
Zolang een imker zijn honing alleen zelf gebruikt, mag hij ermee doen wat hij wil. 

Zodra hij echter honing verkoopt of weggeeft moet deze aan de wettelijke eisen 

voldoen. Zoals:

Naam van het product: Honing

Land van oorsprong: Nederland

Inhoud in grammen

Naam en adres van de imker

Vermelding van houdbaarheidsdatum

Een productcode beginnend met de letter L.

Zelfklevende etiketten
Full color A4 met vier zelfklevende etiketten. Met ruimte om uw eigen 

gegevens te printen.

Etiketvel Heidehoning 4st.
Printbaar en zelfklevend.

Etiketvel Koolzaadhoning 4 st.
Printbaar en zelfklevend.

Etiketvel Lentehoning 4 st.
Printbaar en zelfklevend.

55323B

55323A

55323E

Etiketvel Lindehoning 4 st.
Printbaar en zelfklevend.

55323D
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Boeken .................................................................................... 
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Boeken
Het Bijenhuis biedt een uitgebreide selectie van boeken om uw kennis op peil te houden. Maar ook begin-

nende imkers kunnen zich goed bij ons informeren. Daarnaast hebben wij een leuk assortiment kinderboeken, 

leuk om kinderen of kleinkinderen enthousiast te maken voor de fascinatie van bijen. Kijk voor het assortiment 

kinderboeken op bijenhuis.nl.

Bijenhouden voor iedereen is een gids voor ieder die 

wil (mee)werken aan het behoud van bijen. Het staat 

boordevol praktische informatie over alles wat er bij het 

houden van bijen komt kijken. Het boek neemt je stap 

voor stap, in woord en beeld mee om imker te worden: 

van voorbereiding en aanschaf tot en met het werken 

in de bijen. Een overzicht van benodigde materialen en 

een jaarplan helpen je bij de eerste stappen om imker te 

worden, terwijl er ook volop aandacht is voor drachtplan- 

ten: de voedselbron waarvan bijen afhankelijk zijn. 

JEROEN VORSTMAN schrijft vanuit de praktijk: als 

beheerder van ruim 100 bijenvolken en manager van 

het Bijenhuis van de Nederlandse Bijenhoudersvereni-

ging. Hij draagt kennis over die ook ervaren imkers zal 

aanspreken, maar wil vooral mensen inspireren om bijen 

te gaan houden en wil met dit boek houvast bieden aan 

beginnende imkers.

96707

Bijenhouden voor iedereen

Praktische informatie over alles rondom bijen en bijenhouden.

MAAK KENNIS MET DE WONDERLIJKE WERELD VAN DE HONINGBIJ
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Incarnaat klaver 25 m2
Zachte behaarde klaver met 4 cm lange 
bloem pluimen. Wordt ook als groenbe-
mester gebruikt. Geschikt voor natuurlijke 
tuinen. Bijen- en hommelplant.  
Zaaien: maart-mei, ter plaatse september. 
Plantafstand 15 cm. Standplaats: zonnig. 
Hoogte: ca 30 cm. Bloeitijd: mei-augustus 
afhankelijk van zaaitijdstip.

96503K

 96523A

Seeds & Greets
Bloemenmengsel als brief te sturen met info over 
de honingbij.

Witte Reseda 1 m2
De witte reseda heeft lange statige witte 
bloemaren, die prachtig in de border staan. 
Ook geschikt als snijbloem. De witte rese-
da is geliefd bij Bijen en vlinders. Verspreidt 
ook een heerlijke geur door de tuin. Bloeiti-
jd juli-september. Hoogte 70 cm.

96509K

Zonnebloem geel 1 m2
Ongeveer 170 cm hoge zonnebloem met 
vertakte bloeistengels en middelgrote 
bloemen in verschillende tinten geel. Goede 
snijbloem en bijenplant. Zaaien: begin maart 
binnen voorzaaien, begin april-mei ter 
plaatse. Plantafstand: 40 cm. Standplaats: 
zonnig. Hoogte: tot ca 200 cm. Bloeitijd: 
juli-oktober, afhankelijk van zaaitijdstip.

96507B

Zonnebloem rood 1 m2
Een middelhoge, vertakte zonnebloem met 
warm bronskleurige bloemen. Goede sni-
jbloem en bijenplant. Bloeitijd juli-septem-
ber, afhankelijk van de zaaitijd. Voorzaaien 
vanaf begin maart, ter plekke zaaien vanaf 
begin april. Bijenplant. Plantafstand 50 cm. 

96507K

Bijenhuismix 1 kg / Bloemenmengsel  
Tbingermengsel 20 m2
Speciaal  voor bijen is het Tubingermengsel samengesteld. 
Waardoor de bij de gehele zomer van voedsel kan worden 
voorzien. Zo bloeit boekweit al vroeg in het jaar, om in de 
eerste voedingsbehoefte van de bijen te voorzien. Daarnaast 
is de samenstelling zo ontwikkeld, dat het zowel bloemen met 
stuifmeel als met nectar bevat. Beide nutriënten zijn nodig voor 
een evenwichtig dieet. Zo bevat bijvoorbeeld klaproos alleen 
stuifmeel en geen nectar. Phacelia daarentegen produceert 
voornamelijk nectar en weinig stuifmeel. 

Geschikt voor tuin of akkerrand. Zaaien: rechtstreeks van april 
tot in juni. Bloeitijd: juli-september.

96613A
96613K

Bloemenmengsel Tbingermengsel 20 m2
Bijenhuismix 1 kg

Phacelia 50 m2
Phacelia  is een mooie eenjarige bijen-
plant, goede groenbemester. Behoort niet 
tot de koolachtigen en vlinderbloemigen; 
is daarom gemakkelijk in te passen in de 
vruchtwisseling. Phacelia zaaien is moge- 
lijk van maart tot half augustus, op rijen 
met een afstand van 35 à 50 cm, in augus-
tus verminderen tot 20 cm, omdat de plant 
dan minder uitgroeit. Hoogte ongeveer 70 
cm. Vriest ‘s winters dood. 1 gram per m². 

95911

Klaproos 1 m2
De klaproos groeit op zonnige plekken 
op losse (verstoorde) arme zandgrond. 
Verdwijnt door sterke buurplanten. Bloemen 
zijn vuurrood. Bloeitijd juni-juli. Rechtstreeks 
zaaien in het voorjaar of in de herfst en 
uitdunnen op 25 cm. Hoogte van de plant 
50 cm.

96509A

Blauwe Lupine 10 m2
Mooie subtiele, 80 cm hoge eenjarige 
lupine met zeer smal grijsgroen blad. 
Bloeit langdurig in juni-september met 
talrijke slanke bloemaren waaraan blauwe 
bloemen met paars vlekje, naar lichtlila 
verkleurend. Verzameld in Sequoia-park. 
Rechtstreeks zaaien in april-mei.

5933

Samenstelling:  
Phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje in 
het groen, goudsbloem, korenbloem, bladrammenas, 
malva, komkomerkruid, dille, serradella en zonnebloem.
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Vrolijk Vlinder mensel  
jute tasje 40 stuks
Mengsel met vlindervriendelijke 
planten. De nectar uit deze 
planten is de brandstof voor de 
vlinders. Hoe meer brandstof 
ze hebben des te beter ze zich 
zullen voortplanten en dus hoe 
meer vlinders wij te zien krijgen. 
En vlinders zijn niet alleen 
mooi, maar ook nuttig! 
Samenstelling: Allium nigrum, 
Allium Purple Sensation, Allium 
sphaerocephalon, Nectaroscor-
dum siculum.

Bloembollen voor bijen mengsel per m2
Het bijenpakket bestaat uit zes verschillende soorten bloembollen. Deze bloemen pro-
duceren veel nectar en stuifmeel, daardoor zijn ze extra aantrekkelijk voor bijen. Omdat 
de bollen verwilderen en dus elk voorjaar weer tot bloei komen, wordt met de bollen mix 
een blijvende bijdrage gegeven aan een gezonde bijenpopulatie. Ook de variatie en de 
gespreide bloeiperiode van bijna vijf maanden is goed voor bijen.

Bio Tulipa Turkestanica 
Dit tulpje geeft meerdere bloe-
men per steel en komt graag 
jarenlang terug. Geschikt voor 
verwildering. Uit biologische teelt. 
Bloeitijd: maart-april. Hoogte: 25 
cm. Planttijd: sep.-dec. Plant-
diepte ca. 10 cm.

96519D 100 st/m2
96519R 10 stuks

Bio Tulp Tarda 10 stuks
Geniet na de bloei van mooie 
zaaddozen. Tijdens de bloei 
openen en sluiten de bloemen 
met licht. Uit biologische teelt. 
Bloeitijd: april. Hoogte: 10 cm. 
Planttijd: sep. – dec. Plant-
diepte: ca. 10 cm.

Sneeuwklokje Galan-
thus Nivalis 100 stuks/
m2
Is een maximaal 25 cm hoog 
bolgewas, verwildert snel  en 
kan zich makkelijk overal 
handhaven.Bijen halen bij 
gunstig weer al vanaf februari 
uit de sneeuwklokjes een licht 
oranjekleurig stuifmeel en zelfs 
een kleine hoeveelheid nectar.

Wist je dat:

De bloem van het sneeuwklokje lijkt wit maar is eigenlijk kleurloos. 

Een fijngeknepen bloemblad blijkt glashelder te zijn, doordat de 

luchtbelletjes tussen de bladcellen dan weg geperst zijn. Het is deze 

lucht die het invallende licht in alle richtingen weerkaatst, waardoor 

de mens het als wit waarneemt.

Blije bijen mengsel tasje 80 stuks
We kunnen met elkaar ervoor zorgen ons land bloemrijker te maken. 
Met het planten van de bollen en knollen in dit pakket helpt u bijen 
aan een gevarieerde maaltijd en uzelf aan een fleurige tuin of balkon. 
Samenstelling: Anemone blanda Blue Shades, Chionodoxa luciliae, 
Crocus tom. Ruby Giant, Muscari armeniacum, Nectaroscordum  
siculum, Tulipa linifolia.

96519Q 96519M

96519B

96519A

96519Z

96519G

Sierui Allium  
aflatunense 100 stuks
Een prachtige halfhoge allium 
die men uitstekend kan toepas-
sen in de vast plantenborder.  
Deze allium houdt van een goed 
doorlatende grond, bij voorkeur 
in de volle zon. Toch zijn er in de 
halfschaduw ook combinaties 
mogelijk. Hoogte is ca. 80 cm. 
Planten in groepjes geeft een 
verassend effect. Tip:  I.v.m. het-
zelfde bloeitijdstip is de allium 
aflatunense uitstekend geschikt 
om een mengsel te maken met 
allium purple sensation.

96519C

Bostulp Tulipa sylvestris  
100 stuks/m2
Het is de enige tulpensoort die in 
Nederland in het wild voorkomt.  
De plant kom voornamelijk op 
buitenplaatsen voor op vochtige, 
voedselrijke, kleiige grond. De 
bostulp wordt ook wel tot de 
stinsen planten gerekend. Hoogte 
20-50 cm. De plant vormt lange 
ondergrondse uitlopers met 
aan de top een nieuw bolletje. 
Hierdoor kan de plant zich verder 
verspreiden.

96519N

Bulgaarse ui Nectaros-
cordum siculum 100 
stuks
Ook wel honinglook genoemd. 
Een bloembol die in de border 
met vrijwel elke plant combi-
neert. De bloemen bestaan uit 
tientallen klokjes die als een 
zweefmolen rond de 90 cm 
hoge steel staan. Kan zowel 
in de volle zon en op een plek 
met wat schaduw staan. Ze 
kunnen, zolang de grond niet 
bevroren is, vanaf oktober 
worden geplant. De plantdiepte 
van de bollen is 10-15 cm.. 


