
DIY: B&B for Bees
Wij hebben wilde bijen hard nodig 

Maar wat heeft de wilde bij nodig?

Voor de bestuiving van ons voedsel

nestplaat
sen

Maak zelf een B&B for Bees:

Dit heb je nodig:
Holle stengels 
riet of bamboe Schaar of zaag

Zaadjes of 
planten

Zand & kale 
bodem

Touw

Blikje of 
potje

Doe mee aan de recordpoging van 1000 
B&B’s for Bees! Vul hier je postcode in: 
www.ivn.nl/het-groene-wiel/BnB-for-Bees. 

voedsel

1. Knip de holle stengels 1 cm 
korter dan het blikje

2. Doe de stengels in 
het blikje

3. Hang het op een 
droge en zonnige plek

4. Zaai zaadjes of plant bloemen 
in de buurt 

5. Laat je B&B minstens een jaar hangen. Zo 
hebben de bijen genoeg tijd om hem te gebruiken

De rand van 
het blikje is 

nu een afdakje

http://www.ivn.nl/het-groene-wiel/BnB-for-Bees


Recordpoging B&B’s for Bees

IVN Het Groene Wiel 
Veertig jaar geleden namen leerkrachten het initiatief om Het Groene Wiel 
op te richten. Sindsdien helpen wij bij het geven van onderwijs over natuur 
en duurzaamheid in Wageningen en Ede. Via actieve lessen ontdekken 
leerlingen hoe ze duurzame en gezonde keuzes maken voor nu en voor de 
toekomst. Daarnaast voert Het Groene Wiel projecten uit met buurtbewoners 
gericht op een groene, gezonde en duurzame buurt.

IVN Het Groene Wiel bestaat 40 jaar, tijd voor een BIJzonder feest! 
We doen een recordpoging om 1000 B&B’s for Bees te plaatsen. Doe jij mee?

Een Bed & Breakfast voor bijen is méér dan een bijenhotel, we zorgen voor bedden 
én bloemen! Een plek om te nestelen én voedsel te vinden.

Zorg je goed voor de wilde bij? 
Dan zorg je goed voor je leefomgeving en dus voor jezelf!

Groen doet goed, niet alleen voor bijen. Meer groen in je tuin en leefomgeving 
is gezond en goed voor de natuur en het klimaat. 
Dat zijn veel bijen… euhh vliegen in 1 klap! 

Tegels er uit, 
bloemen er in!Wij houden de tel bij. Doe mee met 1000 B&B’s for Bees!

https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/BnB-for-Bees/recordpoging

Help je ook mee?

https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/BnB-for-Bees/recordpoging

