In actie voor de wilde bij

ZAADBOMMEN MAKEN
Wilde bijen eten nectar en stuifmeel.
Met bloeiende planten, struiken en
bomen in je tuin of op het schoolplein,
help je wilde bijen aan voedsel. Zorg dat er altijd wat
te snacken is bij jou in de buurt. Bijen kunnen jouw
hulp gebruiken van het vroege voorjaar tot de late
herfst.
TIP

Gebruik biologische
zaden. Bij de productie
hiervan is geen
bestrijdingsmiddel
gebruikt. Restjes hiervan
maken de zaden giftig
voor wilde bijen.

TIP

Geef de zaadbommen
cadeau! Versier de
eierdoos en plak er
bijvoorbeeld plaatjes op
van de bloemen die er
uit zullen komen.
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Dit heb je nodig voor 1 doosje
zaadbommetjes
•
•

Twee handen potgrond
Twee handen kleipoeder (bentoniet,
bijvoorbeeld te koop bij een tuincentrum)
Een klein handje (biologisch) bloemenzaad
van één- of tweejarige wilde planten
Emmer of bak
TIP
Lege eierdoos
Neem zaden van
Water
planten die op

•
•
•
•

Geschikte bloemen
voor bijen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groot kaasjeskruid
Boekweit
Dille
Gele mosterd
Goudsbloem
Groot kaasjeskruid
Grote kattenstaart
Juffertje in het groen
Klaproos
Komkommerkruid
Korenbloem
TIP
Bestel je zaden
Koriander
via de Nederland
Lavendel
Zoemt webshop
Phacelia
winkel.ivn.nl/bijen
Sint Janskruid
Veldsalie
Zomeraster
Zonnebloem

Zo ga je te werk
Doe de potgrond, het kleipoeder
en de zaadjes in een bak en meng
alles goed door elkaar.
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Voeg steeds kleine beetjes
water toe, net zolang tot je een
kneedbare bol hebt. Kijk uit dat je
niet teveel water toevoegt, dan wordt
het mengsel te nat en kun je er geen
bolletjes van maken!

verschillende
momenten van het
jaar bloeien.
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Draai van het mengsel kleine
bolletjes met je handen, ongeveer
zo groot als een pingpongbal.
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Stop de zaadbommetjes in de eierdoos,
zodat je ze makkelijk kunt meenemen.
Laat de zaadbommen een nachtje drogen.
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Neem de doos mee naar een plek die
wel wat opfleuring kan gebruiken. Gooi
de zaadbommetjes op een kaal stukje grond.
Doe dit alleen niet in een natuurgebied. Maar
bijvoorbeeld in je tuin, of die van de buren!

www.nederlandzoemt.nl

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en
Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van
voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

