
EEN BIJVRIENDELIJKE TUIN
Is jouw bijen-B&B het hele jaar open?

Een gespreid bedje 
• Sommige wilde bijen nestelen in een bijenhotel. Die kun 

je zelf maken, op de website van Nederland Zoemt vind 
je een instructie. Een bijenhotel kopen kan natuurlijk 
ook. Let op, sommige bijenhotels zijn niet bijvriendelijk!

• De meeste wilde bijen kiezen voor een eenvoudiger 
onderkomen en maken hun nestje in de grond of in 
rommelhoekjes met vermolmde stronken en holle 
takjes. Zonnige, zanderige, niet vol begroeide plekjes 
zijn favoriet voor bijen die in de grond nestelen. Laat 
afgevallen bladeren gewoon liggen. Daar maak je ook 
andere dieren blij mee! 

• Najaarstip: snoei niet te vroeg. Sommige bijensoorten 
overwinteren in uitgebloeide bloemstengels. 
Snoei daarom in het voorjaar. Een mooi gezicht: de 
bloemstengels zorgen voor een winters silhouet. 

Een goed menu
• Bijen worden blij van planten, bomen en struiken 

waarvan de bloemen veel stuifmeel en nectar 
geven. Ze zijn vanaf vroeg in de lente tot laat in 
de herfst actief. Probeer dus het hele jaar door 
bloeiende planten in de tuin te hebben staan. 
Weet je niet wat je moet planten? Kijk hier voor 
alle bijenplanten. 

Voorjaar
Bijenblad

Ooievaarsbek
Goudenregen
Rododendron

Zomer
Juffertje in het groen
Phacelia (bijenrood)

Liguster
Zonneogen

Winter
Kerstroos

Winterakoniet
Sneeuwklokje

Hazelaar

www.nederlandzoemt.nl
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN 
Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bij-
drage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel ver-
groten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

• Een goed menu voor de bij én voor jezelf? Begin een 
kruidentuintje of moestuin! Bijen houden van kruiden: 
oregano, bieslook, munt, tijm, rozemarijn, kamille en 
lavendel bijvoorbeeld. Heb je een moestuin, of ga je er 
eentje beginnen? Deze groenten bloeien al tijdens de 
groei: erwten, bonen, tomaat, komkommer, courgette, 
pompoen en Nieuw-Zeelandse spinazie. Heb je groente 
die je oogst vóór de plant gaat bloeien? Laat eens wat 
staan, dan schieten ze door en krijg je de mooiste bloemen. 
Bijen smullen bijvoorbeeld van de bloemen van: sla, radijs, 
wortel, prei, venkel, kool en biet.

• Koop biologische zaden en planten: die zijn niet met gif 
behandeld en dus beter voor de bij.

• Vermijd het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel 
mogelijk. Er zijn genoeg biologische alternatieven!

Najaar
Herfstaster

Duizuiendblad
Clematis
Klimop

http://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee
https://bijenplanten.groenehotspothouten.nl

