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Tips voor bijen 
Vaak gonst het bij je bloemen en struiken van het leven. Een bij, 

denk je dan. Maar wist je dat er naast de honingbij nog meer dan 

350 andere soorten wilde bijen leven in ons land? Jammer genoeg 

staan de bijen, hommels, wespen, zweefvliegen ... onder druk. 

 

Voed ze! Die bijen! 

Want ze hebben honger! Van de vroege lente tot de late herfst zijn bijen op 

zoek naar nectar en stuifmeel. Veel tuinplanten en cultivars hebben grote, 

kleurrijke bloemen, maar produceren daarom niet altijd evenveel nectar of stuifmeel. Kies 

daarom waar mogelijk voor streekeigen materiaal.  

Goede nectar- en stuifmeelplanten zijn onder andere distelsoorten (kruldistel, wegdistel, 

grote kaardenbol) en sommige tuinkruiden (venkel, tijm, dille, lavendel). Ook heel wat 

klimplanten, bomen en struiken kunnen waardevol zijn: klimop, hop, winterlinde, 

zomerlinde, alle soorten wilg, meidoorn, vlinderstruik, hondsroos en rimpelroos.  

Bouw een bijenhuis 
Want sommige bijen hebben dan weer last van woningnood. Ze wonen niet in 

een kast en leveren evenmin de honing in je thee.  We hebben het over de 

solitaire of wilde bij. Die woont op zijn ééntje, maar vindt dat best. 300 van de 350 

bijensoorten in ons land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, 

maar daar kunnen we  iets aan doen.  

Neem een blokje hard hout en boor er een gaatje in van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep.  Een 

bundeltje riet of bamboe werkt ook.  Hang het op een zonnige plek en de bijen zullen er 

graag wonen.    

Laat je eens helemaal gaan!  

 

 

 

 

En open een bijenhotel zoals het vijf-

sterrenexemplaar hiernaast (zie handleiding 

beestentoren voor details). En wees gerust, het 

zijn beschaafde en zachtaardige gasten, want 

solitaire bijen zijn niet agressief en hun angel is 

vaak te dun om door onze huid te prikken.  

Knuffelbijtjes dus.  

 

 

Gebruik geen pesticiden in de tuin 

Pesticiden zijn nefast voor bijen. Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt 

de populaties bijen in jouw tuin. Ook andere insecten ondervinden hinder van 

(overmatig) pesticidengebruik. Wanneer de bijen in jouw tuin verdwijnen zal ook de 

bestuiving van heel wat planten in jouw tuin in gevaar komen. Zonder bijen immers geen 

bloemen! Ecologische tuintips kan je vinden op: www.durftuinierenzonder.be  

 


