
BIJENDANS
Honingbijen praten met elkaar door het uitvoeren van dansen, waardoor gegevens over de voederplaats wordt 
doorgegeven. Hoe groter de drachtbron, hoe intensiever er wordt gedanst.

RONDEDANS
Honingbijen praten met elkaar door het uitvoeren van 
dansen, waardoor gegevens over de voederplaats wordt 
doorgegeven. Hoe groter de drachtbron, hoe intensiever 
er wordt gedanst. 
Bevindt zich de voedselbron (nectar van de bloemen) op 
minder dan 100 meter, dan voert de bij een RONDEDANS 
uit, wat de andere bijen aanspoort dezelfde bron te zoe-
ken in de onmiddellijke nabijheid van de kast. In het haar-
kleed van de danseres hangt ook de “geur” van de voedsel-
bron. Op vraag (na een stopsignaal) laat de danseres de 
omstaanders ook even proven van de meegebrachte lek-
kernij.

KWISPELDANS
Is de voedselbron meer dan 100 meter verwijderd, dan gaat de rondedans over in een KWISPELDANS, waarin zowel 
de afstand als de richting van de voedselbron wordt meegedeeld. Er wordt gedanst in de vorm van een acht. Ze 
doorloopt een rechtlijnig stuk (=de kwispelgang), draait naar rechts in de vorm van een halve cirkel, loopt terug over 
het rechte stuk naar het beginpunt en draait vervolgens naar links, eveneens in de vorm van halve cirkel. Tenslotte 
loopt ze opnieuw over het rechtlijnig stuk om opnieuw dezelfde figuur van een acht te vormen. Tijdens de kwispel-
gang kan men een verband meten tussen het aantal kwispelbewegingen en de afstand waarover een verzamelde bij 
zich heeft moeten verplaatsen, vanuit haar nest tot aan de voedselbron. De hoek die de kwispelgang vormt met de 
verticale (zwaartekracht) duidt de richting aan. 
Hierbij wordt vanuit het zien als zintuig een transponering uitgevoerd naar de zelfwaarneming, waarbij de dansers 
in het donkere nest dezelfde hoek danst ten opzichte van de verticale, als deze ten opzichte van de plaats van de zon 
in de natuur.

•	 Voedselbron	 1	bevindt	 zich	 in	 dezelfde	 richting	 als	
de zon met op één lijn de zon, de bijenkast en vervolgens 
de voedselbron. De kwispelgang verloopt loodrecht naar 
beneden op de verticale raat.
•	 Voedselbron	2	bevindt	zich	tussen	de	zon	en	de	bij-
enkast, eveneens op één lijn. De kwispelgang verloopt 
loodrecht naar omhoog.
•	 Voedselbron	 3	 bevindt	 zich	 120°	 links	 van	 de	 zon	
met als gevolg dat de hoek tussen de kwispelgang en de 
verticale	120°	bedraagt,	aan	de	linkerkant.
•	 Voedselbron	4	bevindt	zich	45°	rechts	van	de	zon.	De	
werkster	maakt	eveneens	een	hoek	van	45°	naar	rechts	ten	
opzichte van de verticale.

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de tijdsfactor (het draaien van de zon van oost naar west): men spreekt 
van een tijd-compas gecompenseerde oriëntatie ten opzichte van de plaats van de zon.


