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Bouwbeschrijving bijenkist 
 
Algemeen 
De bijenkist is een eenvoudige houten kist, waarvan de bodem en achterwand 
afneembaar zijn.   

Die BienenkisteDie Bienenkiste

Maße (innen)

100 lang

45 breit

21 hoch

» ca. 90 Liter

          
Afbeelding 1                 Afbeelding 2 
 
U hoeft geen ervaren klusser te zijn om met deze bouwbeschrijving aan de slag te 
kunnen. De meeste materialen zijn gewoon bij de bouwmarkt of ijzerwarenhandel te 
koop. (De bijenkist is ook kant en klaar of als bouwpakket te koop. Voor adressen zie 
www.bienenkiste.de).  
Ook overige benodigdheden en bouwmateriaal zoals spansluitingen, poten en 
kunstraten kunnen eventueel daar besteld worden.  
 
Omdat de kist buiten staat en aan wisselende temperaturen en vochtigheid 
blootgesteld, wordt moet het hout van goede kwaliteit zijn. Het hout kan kromtrekken 
en scheuren en moet kunnen ademen. Optimaal zijn watervaste platen. Het meest 
geschikte hout voor bijenkisten is Amerikaans grenen, maar vurenhout is ook 
geschikt. Vuren is iets zwaarder, maar kan net zo goed verwerkt worden. 
 
Om de bijenkist in elkaar te zetten heb je nodig:  

 een (accu)boormachine,  

 houtboortjes van 2,5 tot 5 mm.,  

 houtlijm (waterbestendig en belastbaar D3),  

 decoupeerzaag,  

 houtklemmen,  

 hamer,  

 duimstok,  

 schroevendraaier,  

 biocidevrije houtbeits, 

 kwast.  
(Als u het hout zelf op maat zaagt, ook een winkelhaak en een cirkelzaag.) 
 
Benodigde houtdelen 
Buitenmaten:    477(br) x 252(h) x 1042(l) 
Binnenmaten:   435(br) x 210(h) x 1000(l) 
 
Onderdelen staan in millimeters voor een bijenkist met 21mm houtdikte.  
(Als dikker hout wordt gebruikt moeten de maten aangepast worden.) 

http://www.bienenkiste.de/
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Positie Onderdeel Aantal Maten in mm Opmerking 

H1 Deksel 1 1180 x 477 H1-H3 vast verlijmd en 
vastgeschroefd 

H2 Zijwanden 2 1042 x 210  

H3 Voorkant 1   435 x 210 Vlieggat vrezen of uitzagen  

H4 Bodem 1 1042 x 477  

H5 Achterwand 1   432 x 208 Ongeveer 3 mm speelruimte zodat 
het niet klemt 

H6 Dwarsbalkjes 2-4 477 x 50 x50 Voor de bodem en evt. het dak 

H7 Tussenwand 1   432 x 140 Houtsoort en dikte niet zo belangrijk 

 
*  Bij het zagen is het van groot belang op de houtnerf te letten. De richting van de 
houtnerf altijd in de richting van de langste zijde. Bij het dak, de bodem en de 
zijwanden loopt de nerf van voor naar achter en bij de voor- en achterkant van links 
naar rechts.  
*  De dwarsbalkjes (H6) verhinderen dat de bodem kromtrekt. Dat geld ook voor het 
dak bij een niet optimale houtkwaliteit. 
 
Schroeven en beslag 
Positie Soort  Aantal Maat Gebruik 

S1 Verzonken 
schroeven 

22 5,0 x 60 Montage kist 

S2 Verzonken 
schroeven 

6 5,0 x 60 Montage verstevigingen 
 

S3 Schroeven 
met een bolle 
kop 

2 5,0 x 25 / 
kop 10 

Aanslag bodem 

S4 Verzonken 
schroeven 

22 3,0 x 25 Bevestiging spansluitingen 
Bevestiging sluithaakjes achter 
Ophangen tussenwand 
Bevestiging achterste dwarsbalkje 

S5 Verzonken 
schroeven 

8 3,0 x 35 Bevestiging sluithaken zijkanten 

S6 Verzonken 
schroeven 

8 3,0 x 16 Verbinding dwarsbalkjes 

S7 Verzonken 
schroeven 

8 3,5 x 35 Bevestiging edelstaalstrip 

S8 Spansluitingen 
+ sluithaken 

2   

 
 
Montage van de bijenkist 
Zaag met de decoupeerzaag een vlieggat in de voorkant. Laat links en rechts 50 mm 
rand over ter bevestiging met de bodem. Met een eierdopje kun je rondingen aan 
beide zijden op het hout tekenen. 
Schroef en lijm de deksel(H1), de zijwanden(H2) en voorkant(H3) aan elkaar, zodat 
een kist ontstaat die achter open is en voor 130 mm oversteekt, zie figuur 1. 
(Voorboren voorkomt dat het hout splijt.) 
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Figuur 1 

 
 
Voorbereiding van de bodem 
Schroef en lijm de beide dwarsbalkjes(H6) op een afstand van 200 mm van de voor 
en achterkant dwars onder de bodem(H4) met elk 3 schroeven om kromtrekken te 
voorkomen (zie figuur 2). Om zeker te zijn dat de kist vormvast blijft kan de 
deksel(H1) ook zo verstevigd worden. 
Schroef de schroeven met de ronde kop(S3), als aanslag in de binnenkant, in beide 
voorste hoeken van de bodem! Dit maakt het later makkelijker de bodem er in te 
zetten. 

 
Figuur 2 

 
 
Het aanbrengen van de spansluiting  
De bodem wordt aan beide zijden met twee spansluitingen aan de kist vast gemaakt. 
Het is belangrijk dat de spansluitingen (aan de zijwanden) en de bijbehorende 
sluithaken (aan de bodem) goed vastgeschroefd worden zodat ze in de loop der tijd 
niet los gaan zitten. Als de sluithaken ter hoogte van de dwarsbalkjes gemonteerd 
worden (zie figuur 3) dan kunt u een langer schroefplaatje gebruiken.  
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   Figuur 3 

 
De achterwand(H5) wordt eveneens met spansluitingen(B1) bevestigd(S4). Deze 
sluitingen zorgen ervoor dat de achterkant dicht blijft en niet uit elkaar valt. Monteer 
de spanbeugels op een afstand van 50 mm van de onderste rand aan de achterwand 
(zie figuur 4). De sluithaken(B1) komen vooraan de zijwanden. Als de sluithaken te 
lang zijn, kunnen ze tot 90° gebogen worden. 
Het is makkelijker de spansluitingen voor de achterwand pas aan te brengen als de 
bijenkist klaar is.  

Figuur 4 
 
De buitenkant wordt met biocidevrije houtbeits gebeitst. De binnenkant blijft 
onbehandeld. 
 
 
De binneninrichting 
Nadat de houten kist geheel gemonteerd is, is de inrichting aan de beurt.  
 
Materiaal  voor de binneninrichting. 
Positie Onderdeel Aantal Lengte in 

mm 
Dikte Houtsoort 

L1 Dwarsbalkje 2 443 10 x 20 Beuken 

L2 Dwarsbalkje 1 433 10 x 40 Beuken 

L3 Dwarsbalkje 1 433 10 x 30 Beuken 
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L4 Dwarsbalkje 1 433 10 x 30 Grenen/vuren 

L5 Steunbalkje en 
aanslag achter 

2 188(l) 20 x 30(d)  Grenen/vuren 

L6 Steunbalkje 
midden 

2 188(l) 20 x 40(d) Grenen/vuren 

L7 Bovenbalkje 
broedramen 

24 628(l) 10 x 16,5 Grenen/vuren 

L8 Bovenbalkje 
honingramen 

24 328(l) 10 x 16,5 Grenen/vuren 

 
 

 
Afbeelding 3 

 
Aan de balkjes in het voorste deel van de kist bouwen de bijen hun honingraten. Een 
wand scheidt de voorste grote broedruimte af van de achterste kleine honingkamer. 
(Deze ruimte blijft leeg en wordt meestal pas in het tweede jaar in gebruik genomen.) 
 
De dwarsbalkjes (beuken) moeten stevig zijn en niet buigen. 
De andere balkjes mogen van wat zachter hout zijn, wat minder splijt bij het spijkeren 
of schroeven.  
De middelste en achterste dwarsbalkjes bestaan uit twee delen (L1-L3).  
 

 
Belangrijk: De steunbalken zijn samen met het strookje kunstraat 35mm breed; dat 
is precies de afstand tussen de honingraten. Dit is de natuurlijke afstand tussen de 
raten bij een bijenvolk. Aan deze afstand moet u zich houden, ook als u balkjes 
gebruikt met andere maten. 
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Materiaal  
* Houtboor (1,5mm), 
* 100 spijkertjes (1,6 x 30mm ),  
* Hamer, houtvijl, schuurpapier,  
* 14 strookjes kunstraat (ongeveer 1 Kg.) van bio-bijenwas (350x200mm),  
 liever gewalst als gegoten omdat die minder breekbaar zijn.  
* Spiraalboortjes 1,6 uit de modelbouw zijn zeer geschikt omdat ze niet zo  
 breekbaar zijn. 
De kunstraat strookjes kunt u met een pizzasnijder of een gewoon mes langs een 
liniaal op maat snijden. 
 
 
De inrichting 
 

                          
 Afbeelding 5                                                                                  Afbeelding 6 

 
De bijen bouwen hun honingraten in de bijenkist aan uitneembare bovenbalkjes die 
eenvoudig in en uit elkaar te halen zijn. Daarvoor moet u eerst 12 steunbalkjes met 
wasstrookjes maken. Hiervoor heeft u 12 wasstroken van 300 x 20 mm en 24 
wasstroken van 300 x 20 mm nodig.  
Snijd om te beginnen van het 200 mm hoge kunstraat steeds stroken van 20 mm 
breed af. Van het overgebleven kunstraat (180 mm hoog) heeft u er volgend jaar 12 
stuks nodig voor de honingkamer. Goed bewaren dus!  
Snijd van de overgebleven twee kunstraten 10 stroken van 20 mm af. Voor het geval 
dat er in een verpakking geen 14, maar 13 kunstraten zitten; snijd een strook van elk  
kunstraat af, dan heb je platen van 300x160 mm. Dat is voor de bijen geen probleem. 
Ze zullen er zelf een paar centimeter aan bouwen. 
Alle kunstraat stroken worden op een lengte van 300 mm gekort. Bij het snijden er op 
letten dat het spitse puntje van het cellenpatroon naar beneden wijst!    
 
 
Montage bovenbalkje 
Boor 5 gaatjes (met een 1,5mm boortje) verdeeld over de bovenbalkjes. Boor 
voorzichtig met weinig druk. Deze boortjes breken snel. Leg de kunstraat stroken 
tegen elkaar tussen de balkjes. Het kunstraat ongeveer 15 mm van het einde tussen 
de bovenbalkjes spijkeren zodat ze onder de steunbalken geschoven kunnen 
worden. Bij scheve montage kunnen de bovenbalkjes slechter schuiven.   
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Op de gehele lengte moeten de kunstraat stroken goed vastgeklemd zijn.  
 
Tip: Leg eerst een strook kunstraat tussen de latjes en sla de buitenste spijkers vast. 
Daarna positioneert u de kunstraat stroken exact in het midden en fixeert deze met 
de resterende spijkers. Als de stroken bij kamertemperatuur verwerkt worden breken 
ze niet zo snel. 
 
De bovenbalkjes moeten zo gemonteerd worden dat ze later, als het bijenvolk de 
ruimte volgebouwd heeft, zonder de bijen te storen eruit gehaald kunnen worden. 
Daarom worden de balkjes niet direct vastgeschroefd maar door een constructie 
gesteund.   
 
 
Bouw van de dwarsbalken. 
Eerst moeten de dwarsbalken in elkaar gezet worden. De middelste dwarsbalk heeft 
een vlak T-profiel bestaand uit L1 en L2. De achterste dwarsbalk is een half T-profiel 
(dus een’L’) samengesteld uit L1 en L3 (zie figuur 5) 
Goed lijmen en vastschroeven met S6 (voorboren). Schroeven in het hout verzinken 
zonder dat ze aan de buitenkant uitsteken. Eventueel andere schroeven gebruiken.  
 

  figuur 5 
 
Tip: De dwarsbalkjes schuiven beter als alle delen met schuurpapier glad gemaakt 
zijn. 
 
Boor in het midden van de achterste dwarsbalk (215 mm) een gat van 3 mm 
doorsnee. De dwarsbalk kan daardoor van binnenuit aan de deksel vastgemaakt 
worden zolang de honingruimte nog leeg is. Anders kan de dwarsbalk bij het schuin 
opstellen van de bijenkist er uit vallen.  
 
Boor nu 2 x 4 gaten in de zijwanden(van 3,5 mm doorsnee) (zie figuur 6) 
a) (Afstand van de voorste rand van de zijkanten): 665 mm 
b) (Afstand van de rand van het dak): 95 mm 
c) (Afstand van de onderste zijkant): 70 mm 
d) (Afstand van de achterste rand van de zijkant): 40 mm  
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Figuur 6 

 
Om de dwarsbalkjes te monteren, draaien we de kist op het dak en leggen de 
kunstraten tegen de voorkant in de kist. De dwarsbalk L4 van binnenuit 
vastschroeven met 3 schroeven S4 (voorboren, niet vastlijmen) daarop steunen de 
bovenbalkjes. 
Breng dan de middelste dwarsbalk (T-profiel L1-L2) aan en schroef de steunbalkjes 
links en rechts van buitenaf vast.   
Houd deze eerst op de juiste positie en boor (2 mm) voor. Met de S7 schroeven 
wordt deze steunbalkjes vastgehouden. (Roestvrije schroeven zijn aan te bevelen 
omdat ze niet roesten en weer los geschroefd kunnen worden.) 
De kist in van binnen iets groter als nodig. Zo kan de kist enigszins kromtrekken en 
uitzetten zonder dat er problemen ontstaan.  
 
Schuif nu de bovenbalkjes zonder tussenruimte tegen elkaar en zet ze aan de zijkant 
vast met een spie. Nu kunnen ze niet meer schuiven. Bevestig de achterste 
dwarsbalk met behulp van de achterste steunbalk (L5).  
 
Als de bijenkist in gebruik wordt genomen, worden er nog geen bovenbalkjes 
ingezet. De steunbalkjes waar deze bovenbalkjes op steunen worden wel geplaatst. 
Deze dienen als aanslag voor de achterwand. 
!! De middelste dwarsbalk niet van binnenuit vastschroeven !! 
 

Belangrijk: Enkel de steunbalken ( L5+L6 ) worden van buiten vastgeschroefd. 
De middelste dwarsbalk moet beweeglijk blijven en wordt alleen door de  
steunbalken op de plaats gehouden. Om later de honingraten eruit te halen hoeven 
we enkel de vier schroeven van buitenaf los te schroeven. 
Om zeker te zijn dat deze dwarsbalk niet verschuift, kan deze door een extra schroef 
door het dak (tijdelijk) vastgezet worden. De honingraten kunnen dan niet per 
ongeluk uitvallen.  
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Voorbereiding van de tussenwand (H7) 
Een uitneembare tussenwand moet verhinderen dat de bijen achterin honingraten 
gaan bouwen. 
Draai twee schroeven zo in de bovenhoeken van de tussenwand dat ze in de 
uitsparing van de middelste dwarsbalk opgehangen kunnen worden. Laat de 
schroeven ongeveer 9 mm uitsteken (zie figuur 7). 
 

  figuur 7 
 
Zet de bodem, de tussenwand en de achterwand in de kist. De bijenkist is nu klaar 
voor het bijenvolk. 
 

 
Heel belangrijk: De bijenkist mag niet overeind gezet worden met de vliegopening 
naar boven. In dat geval schuiven alle bovenbalkjes eruit. 
 

 
Tip: Weeg de lege, maar volledig ingerichte bijenkist een keer en noteer dit gewicht. 
Dat maakt het makkelijker om later de wintervoorraad honing in te schatten.  
 
 
Bovenbalkjes honingruimte 
De honing kan pas in het tweede jaar geoogst worden. In eerste instantie blijft de 
ruimte achter de tussenwand (H7) leeg. In het tweede jaar gaan de bijen deze ruimte 
gebruiken om hun honingoverschot in op te slaan. Om deze honigraten eenvoudig uit 
de kist te kunnen halen, worden ook hier bovenbalkjes ingezet. Maar anders dan in 
de broedruimte krijgen de bijen niet enkel een wasstrook, maar een compleet 
honingraam met kunstraat. Dat verhoogt de opbrengst, remt de zwermdrang en 
stabiliseert de kunstraten zodat deze niet zo snel breken bij de oogst.      
 
De overgebleven kunstraten kunnen het beste naar behoefte in de honingramen 
gemonteerd worden. Het kunstraat kan het best buiten de kist bewaard worden, want 
als ze kromtrekken of breken worden ze onbruikbaar. De honingramen met kunstraat 
zijn in de regel pas in april van het volgende jaar nodig. Buiten het honingseizoen 
moet het achterste gedeelte van de bijenkist dus leeg blijven. Deze ruimte dient dan 
ter controle, behandeling van ziekten en eventueel voor het bijvoeren.   
 
De montage van de honingruimte is gelijk aan die van de broedruimte.  
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Daarvoor worden de resterende 12 kunstraten op maat gemaakt : 300 x 180 mm. Let 
goed op het celpatroon (het puntje naar beneden!).   
Maak van twee bovenbalkjes (L8) en een kunstwas plaat een honingraam. Boor door 
een van de balkjes drie gaatjes van 1,5 mm doorsnee, gelijk matig verdeeld. Leg de 
kunstraten tussen de strips en spijker ze net als bij de bovenbalkjes vast. Verwerk de 
wasplaten bij kamertemperatuur. Als het te koud is zijn ze bros en breekbaar. Als het 
daarentegen te warm is, worden ze te zacht en kunnen door hun eigen gewicht al 
omknikken.  
 
Tip: Leg bij de montage een dikke plank onder de kunstwas plaat. Zo blijft deze mooi 
recht tijdens het timmeren. Kant en klare bovenbalkjes met kunstraat kunnen 
hangend in een kartonnen doos in de kelder bewaard worden om vervormen en 
knikken te voorkomen. 
 
 
De staander 

  Figuur 8 

 
Om makkelijk in de bijenkist te kunnen werken, wordt deze met een staander 
overeind gezet zodat de bodem van de kist open gemaakt kan worden.  
Een bezemsteel kan op ongeveer 110 cm afgezaagd worden (zie figuur 8). De juiste 
lengte hangt af van de plaats waar de kist geplaatst gaat worden. Daarom de steel 
pas op maat maken wanneer de definitieve standplaats is vastgesteld. De staander 
wordt zo ver mogelijk achter op het dak bevestigd. Ten allen tijde moet worden 
voorkomen dat de bijenkist met bijenvolk en al omvalt. Een stabiele stand is daarom 
van het grootste belang. 
Als er maar één bijenkist is kan de staander met een schanier vastgemaakt worden.  
In dat geval is een plank beter als een ronde steel. Pas op dat de schroeven niet 
door het hout van de kist steken.  
Om nog een grotere stabiliteit te krijgen is een starre staander, die indien nodig 
bevestigd kan worden, nog beter.  
 
Eén staander voor meerdere kisten is ook mogelijk. Maak dan een metalen plaatje 
met twee sleuven die in twee uitstekende schroeven geschoven kan worden. 
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Afbeelding 7                                                                                       Afbeelding 8 

 

Improviseren met een vlaggenstokhouder of een schoffel met twee sleuven (120 mm 
uit elkaar) kan ook (zie afbeelding 7 & 8). De schoffel met sleuven wordt dan ook in 
twee uitstekende schroeven geschoven met een ronde kop (5 x 20 mm). Bevestig de 
staander 200 mm van de achterrand (zie figuur 8). 
 
Bescherming tegen weersinvloeden.   
De bijenkist moet tegen vocht en zonnestralen 
beschermd worden. Dit kan door de kist met een 
biocide vrije beits te behandelen.     
Ook mogen regen en zon niet direct op de kist komen. 
Ideaal is een afdak. Maar een golfplaat die niet 
wegwaait is ook een goede optie. Met spanbanden of 
stenen blijven de golfplaten op hun plaats (zie figuur 9). 
De afdekking mag niet magnetisch zijn, want de bijen 
verliezen hierdoor hun oriëntatie.  
 
Een waterdichte verf of dakleer is niet geschikt. Het 
hout van de bijenkist moet kunnen ademen, anders 
verrot het snel omdat het binnen relatief vochtig is. 
Ook  de onderkant moet kunnen ademen om overmatig 
opwarmen in de zomer te voorkomen. In het 
ongunstigste geval zou de stabiliteit van de raten 
afnemen en zouden ze kunnen scheuren. 
Welk materiaal gekozen wordt hangt af van wat voor 
handen is en van de hoeveelheid kisten die afgedekt 
moeten worden. Als meer kisten naast elkaar staan  
kun je golfplaten dakpansgewijs over elkaar gebruiken. 
De afdekking moet aan alle kanten minstens 100 mm 
oversteken en niet direct op de bijenkist liggen. Leg de 
afdekking op balken. Onder de golfplaten zorgt een 
ruimte van 50 mm voor een goede ventilatie. Door 
balken van verschillende dikte loopt het water schuin  af 
(zie figuur 9). 
 
 
                                                                                                 Figuur 9 

 


