
Red de insecten 
Vergroen je tuin of balkon 
  

• Tegel eruit, plantje erin 
Hoe meer bloemen en planten in je tuin, hoe meer voedsel er voor insecten is. 
 

• Minder gras, meer bloemen en planten 
Op een gemaaid gazon is weinig voedsel voor insecten te vinden. Kies voor een 
klein gazon en zet zoveel mogelijk bloemen en planten in je tuin.  
 

• Zet je tuin in bloei met knollen en bollen 
Vroeg in het voorjaar is er weinig voedsel voor bijen en hommels. Plant 
daarom in het najaar krokussen en andere vroege voorjaarsbloeiers.  
 

• Gebruik geen gif in je tuin 
Gif heb je niet nodig. Lieveheersbeestjes eten luizen. Egels en zanglijsters 
eten slakken. Kijk voor meer tips en hoe je dieren naar je tuin lokt op 
www.natuurmonumenten.nl 
 

• Kies voor biologisch 
Planten, bloemen, knollen, bollen en zaden die je in de winkel koopt, 
bevatten vaak gif, daar worden insecten ziek van. Kies dus voor biologisch. 
 
 

 

 

 

 
• Zorg dat er het hele jaar door iets in bloei staat 

Bijen hebben van de lente tot herfst voedsel nodig. Richt je tuin daarom zo in 
dat er iedere maand wel iets in bloei staat. Kijk op nm.nl/kiesdejuisteplant 
hoe je dit kunt doen. 

 

Onze favoriete adresjes voor biologische planten, bloemen, knollen, bollen en zaden: 

• Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld, Hannesstraatje 2a, Arnhem 
• De Groene Vos, Hommelseweg 41, Arnhem 
• Webshop Bijenstichting: www.bijenstichting.nl 

	



• Kies de plant die bij je tuin hoort 
Als planten het niet goed doen in je tuin, kies dan voor voor andere planten. 
Hier lees je welk plant in jouw tuin past: www.bijenstichting.nl 
 

• Pluk geen ‘onkruid’  
Insecten zijn dol op planten die mensen ‘onkruid’ noemen. Laat distels, 
paardenbloemen en ander ‘onkruid’ staan in je tuin. 
 

• Maak rommelhoekjes  
Insecten en andere dieren houden van rommelhoekjes met dood hout, 
stengels, bladeren en plantenresten. Ruim dit daarom niet op.  

 
Onderdak voor insecten 

Hotel voor tuin of balkon 
In een bijenhotel kunnen alleen-levende bijen hun eitjes 
leggen. Je kunt voor deze solitaire bijen een bijenhotel 
kopen, nog leuker is zelf een hotel maken. Omdat solitaire bijen 
niet ver kunnen vliegen is het belangrijk dat er binnen 100 meter 
van hun hotel bloemen en planten staan. Hier lees je hoe je zelf een bijenhotel 
maakt: www.arnhemzoemt.nl en www.natuurmonumenten.nl 

Zandhoopje 
Driekwart van de solitaire bijen nestelt in de grond. Je helpt deze bijen door een 
hoopje zand van ongeveer 20 centimeter op het zuiden/zonnige plek neer te leggen. 

 

	
Deze flyer is gemaakt door Milieudefensie Arnhem. Meer 
informatie: arnhem.milieudefensie.nl 

Een bezoekje waard om inspiratie op te doen: 

• Demonstratie en proeftuin Bijenstichting, Lindesweg 2,Vorden 
• Heemtuin Presikhaaf, tegenover Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan Arnhem 
• Kwekerij en Tuin De Boschhoeve, Wolfheze 
• Vlindertuin aan de Parkweg , Arnhem 

	

In	een	
bijvriendelijke	
tuin	voelen	

allerlei	dieren	
zich	thuis	


