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Voor Raphael. Blijf altijd vragen stellen. – C.D.

 Voor mijn lieve kikker, Y. – Y.Y.
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BESTE LEZER,
Hoe verplaatst een mierenleger tonnen grond zonder graafmachine?  

Hoe werken honingbijen samen om een korf te bouwen? En hoe vellen wij, 

bezige bevers, bomen om een dam te bouwen zonder reusachtige machines?

In dit boek maak je kennis met een paar van de beste architecten, ontwerpers 

en bouwers uit de dieren- (en planten-!) wereld. Al hebben we nauwelijks 

gereedschap voorhanden, we bouwen toch verbazingwekkende constructies, 

maken supersterke materialen en bedenken slimme manieren om warm of koel 

te blijven.

Wij gebruiken bovendien nauwelijks energie en verspillen geen materialen. 

Het is dan ook niet gek dat mensen, naar ons kijken om te zien hoe ze betere 

ontwerpen, vormen en materialen voor hun eigen gebouwen en huizen kunnen 

ontwikkelen.

Ik moet wel eerlijk zijn: wij bestaan al miljoenen jaren, dus we hebben genoeg 

tijd gehad om onze bouwtechnieken en materialen te testen. 

Hierbij dank ik al mijn mededieren voor het delen van hun bouwgeheimen!

Hoogachtend,

Bever

BOUW,
BEVER,
BOUW

BOUW
  MATERIALEN
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EEN MEETKUNDIG GENIE
Ik ben een bezige bij. 

Zoveel te doen en zo weinig tijd! 
Ieder van ons heeft een belangrijke taak 

in onze enorme kolonie. Voor een oudere bij als 
ik is dat het vinden van voedsel. Ik zoem van bloem 

naar bloem om zoete nectar en stuifmeel te verzamelen 
om ons allemaal te voeden. In de bijenkorf maken jonge 
werkbijen honing van de nectar en slaan die op voor de 

wintermaanden. Ze verzorgen ook onze koningin 
en haar jongen, maken de bijenkorf schoon 
en bewaken hem tegen indringers. In de 

bijenwereld draait het allemaal om 
werk, werk, werk!

Dit is de prachtige korf 
die we voor onze koningin 

bouwen om haar eieren in te 
leggen. Hij beschermt ook de 
darren die met de koningin 

paren. De korf is onze 
woning en voedselopslag. 
De bouwmaterialen maken 
we zelf. Met speciale klieren 
produceren we was, waar 

we op kauwen tot hij zacht 
is en daar vormen we 

een perfecte 
honingraat van. 

Sinds de oudheid genieten de mensen van 
de verrukkelijke honing die wij produceren. 
Inmiddels zijn ze ook onder de indruk van 
onze slimme bouwkunsten. Onze hersens 

zijn misschien zo klein als een sesamzaadje, 
we weten wel hoe we het perfecte huis voor 

duizenden bezige bijen moeten bouwen. Ons 
geheim is de zeshoek, een vorm met zes gelijke 

zijden. De vorm is compact, licht en sterk, 
waardoor we met zo min mogelijk kostbare was 

de meeste ruimte kunnen creëren.

Mensen houden zich druk bezig met de structuur van 
onze bijenkorf! Ze kopiëren ons patroon om nieuwe 

bouwmaterialen te maken die licht maar sterk moeten zijn. 
Gebouwen met zeshoeken duiken overal ter wereld op. 

Deze enorme koepel van staal en doorzichtige panelen werd 
door mensen gebouwd als een gigantische broeikas. Net as 
een bijenkorf is hij supersterk, maar is er een minimum aan 

materialen in verwerkt. Slim, toch? 
 

Ik vlieg ervandoor! Zoveel te doen en zo weinig tijd!WIE IS WIE?
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