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Wat hebben bijen nodig?

Een zoemende tuin biedt:

• Nestelgelegenheid

• Variatie in soorten (en dus in bloeitijden)

• Variatie in structuur (hoog, laag)

• Variatie in onderhoud (in ruimte en in tijd)



Nestelgelegenheid

Nestgelegenheid:

• 70% bijensoorten broedt onder de grond

• 20% broedt bovengronds

• 10% kan beide

Voor alle nesten geldt:

1. Zonnige plaats

2. Korte afstand van foerageerplek (sommige 

soorten kunnen maar 50 of 100 meter vliegen)

3. Nest mag het hele jaar niet worden verstoord!



Nestelgelegenheid

Nestgelegenheid ondergronds

• Kale bodem op bij voorkeur steile plekken: 

dijkjes/greppels/heuvels/kuilen/richels 

• Open, zandige, zonnige plekken: zandhoopjes, 

zandpaden, insectenheuvel

• Bestrating met voegen, gevuld met zand

• Stapelmuur met plekken met leem



Nestelgelegenheid

Nestgelegenheid ondergronds



Nestelgelegenheid

Nestelgelegenheid bovengronds

• Onbewerkte houten weidepalen 

• Overjarig struweel (holle stengels en merg 

houdende stengels), braamstruweel, distelruigte

• Dood/vermolmd hout: boomstronken, stobben, 

snoeihout/dood hout, takkenrillen 

• Waar dood hout niet mogelijk is, plaats daar 

insectenhotels/wanden.

• Struweel, dood hout min. 3 jaar laten staan!



Nestelgelegenheid

Bovengronds:

- Braamstruwelen

- Distelruigte

- Holle stengels

- Ca. 10% (35 soorten) 

broedt in een bijenhotel 



Nestelgelegenheid

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, 

is de kans op bijen minimaal, zelfs in de meest 

bloemrijke situatie. 



Voedsel: bollen en knollen

O.a. (Bos)anemoon, krokus, blauwdruifje, 

sneeuwklokje, sneeuwroem, daslook



Voedsel: bollen en knollen



Voedsel: bloeiende bomen

(Bos)Wilgen (17), Pruim, Kers (8), Wilde  Lijsterbes 

(1) Appel (11), Peer (7), Vogelkers (6), Kastanje, 

Esdoorn (11), Hulst (5), Linde, Tamme Kastanje (2+)



Voedsel: bloeiende struiken
Kornoelje (1), rode kornoelje (4), sleedoorn (8), 

meidoorn, rode bes (4), zwarte bes (3), gewone 

braam (17), grauwe wilg (14), hondsroos (7), 

vuilboom (2), wegedoorn (4), wilde liguster (2), 

heggenrank (4), kamperfoelie (2)



Voedsel: bloeiende struiken

Klimop: honingbijen, wilde bij, zweefvliegen, 

vlinders



Voedsel: bloeiende randen

Fluitenkruid (18), ruig klokje (3), speenkruid (8),

zandblauwtje (13), wilde peen (8), margriet (15),

lathyrus (5), rode klaver (9), knoopkruid (13), 

zevenblad (23), paardenbloem (27), 

boerenwormkruid (3), gewone berenklauw (22), 

gewone rolklaver (12), hondsdraf (10)



Voedsel: bloeiende oever

Wilg, fluitenkruid, kattenstaart, grote wederik, 

inheemse berenklauw, guldenroede, 

koninginnenkruid, spirea, munt, rolklaver, knopkruid



Voedsel: Waar hebben bijen 

niets aan? 



Onderhoud

Herbloei bevorderen: Door het snoeien direct na de 

bloei bevorder je bij een aantal vaste planten de 

vorming van nieuwe uitlopers waarop opnieuw wordt 

gebloeid op een later tijdstip, bijv. bij Nepeta, Salvia.



Onderhoud
Bloeiseizoen verlengen: Door het (gedeeltelijk) 

snoeien van vaste planten in het groeiseizoen is het 

mogelijk om het bloeiseizoen te verlengen/ 

verplaatsen. Dat kan bij o.a. Phlox en Clematis. 



Onderhoud
Winterbeurt: Laat stengels van afgestorven vaste 

planten in najaar of winter staan. Deze plantenresten 

vormen nest-, schuil- en overwinteringsgelegenheid 

(o.a. insecten en bodemdieren).



Onderhoud
Winterbeurt: Haal blad van het gazon en breng het 

in de border. Hierdoor bescherm je bodemdieren. 

Bedenk welk deel van de border je wel winterklaar 

maakt en welk deel  niet. 



Onderhoud

Werk zonder chemische middelen. Voor het 

tegengaan van mieren, slakken en luizen zijn 

slimme ecologische oplossingen. 

Bijvoorbeeld salie schrikt luizen af en trekt bijen aan!



Bijen in de buurt

Wil je bijensoorten helpen die in jouw regio 

voorkomen? Download het advies voor jouw 

gemeente van www.nederlandzoemt.nl. Hierin staat 

welke bijensoorten in jouw gemeente voorkomen. 

Op de website Wildebijen.nl kun je daarna opzoeken 

welke planten voor deze bijensoorten geschikt zijn.

http://www.nederlandzoemt.nl/


Checklist bijvriendelijke

tuin

 Verschillende soorten bloeiende planten

 Planten variëren in bloeitijd, vorm en hoogte

 Biologische inheemse planten, of geschikte 

uitheemse/gekweekte planten

 Zanderige zonnige open plekjes, liefst met reliëf

 (Deel van de) planten het hele jaar laten staan

 Dood hout (deels) laten liggen

 Geen chemische middelen gebruiken

 Hou beplanting en onderhoud jarenlang hetzelfde



Bronvermelding

Deze cursus is ontwikkeld door IVN Natuureducatie 

(www.ivn.nl) in coproductie met Sonne Copijn (Bee-

Foundation www.bijenoase.nl) in het kader van het project 

Nederland Zoemt.

• Reader door: IVN Natuureducatie, met bijdrage van 

Pieter van Breugel.

• Lessen en werkvormen door: Sonne Copijn

• Presentaties door: Sonne Copijn, met dank aan: 

o Foto’s van Pieter van Breugel

o Foto’s en Powerpoint-dia’s van 

www.denederlandsebijen.nl

https://www.ivn.nl/
http://www.bijenoase.nl/
http://www.denederlandsebijen.nl/

