
Tuinwedstrijd  

Mijn Tuin Zoemt 

 

Aandachtspunten bij-vriendelijke tuin: 

 
Het is van belang om in de tuin te voorzien in de levensbehoeften van wilde bijen: 1) Voedsel, 2) 
Nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden, 3) Beschutting en warmte en 4) Water. 
In het algemeen geldt dat hoe meer variatie er in de tuin aanwezig is, hoe meer verschillende soorten 
wilde bijen aanwezig zullen zijn. 
 

1. Voedsel  

 drachtplanten die nectar en stuifmeel leveren, bij voorkeur inheemse planten; 

 opgekweekt en onderhouden zonder gif; 

 beschikbaar gedurende het hele seizoen (van maart t/m oktober). 

 

Toelichting: 

Bijen hebben nectar en stuifmeel nodig als voedsel voor zichzelf en hun larven. Gekweekte en 

dubbele bloemen hebben vaak geen voedsel, het is niet bereikbaar of de bloeitijd past niet bij 

de vliegperiode van wilde bijen. Gebruik daarom bij voorkeur inheemse drachtplanten in de 

tuin die ook in de natuur in de omgeving voorkomen. Gecultiveerde planten met een late bloei 

leveren wel een welkome aanvulling van nectar aan het eind van het seizoen. Dan zijn er 

minder bloeiende inheemse soorten. 

Een periode zonder bloeiende bloemen is een periode zonder bijen. 

 

2. Nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden 

 zonnige, droge plekjes op de grond (in voegen tussen tegels of klinkers, hellingen, open 

grond); 

 holle stengels die enkele jaren blijven staan (braam, vlier, schermbloemen, distel, riet); 

 bijenhotel op zonnige plek; 

 zon beschenen dik dood hout. 

 

Toelichting: 

Het merendeel van de wilde bijensoorten nestelt in de grond. Dit doen ze op droge, zon 

beschenen plekjes. Slechts 15% van de bijensoorten maakt gebruik van bijenhotels. Van 

nature nestelen deze soorten in holle stengels van bijvoorbeeld braam en vlier. Een rieten dak 

is een prachtig bijenhotel. Enkele bijensoorten knagen graag hun eigen nestgang uit in dood 

hout. Zij komen niet af op geboorde nestgangen, maar verkiezen rottend, dood hout.  
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3. Beschutting en warmte 

 voedselplanten en nestelplek zijn zon beschenen; 

 beschutting in de vorm van struiken, klimop of solitaire bomen – enige vorm van structuur.   

 

Toelichting: 

Bijen hebben behoefte aan warmte. Daarom moeten zowel (een deel van) het voedsel als de 

nestelplek zon beschenen en enigszins beschut zijn. 

 

4. Water 

 Vijver of poel 

 

Toelichting: 

Sommige bijen drinken water. Ook zijn er bijen die water gebruiken om zich te oriënteren. 

 


