Tuintips – zo maak je je tuin bijvriendelijk
1.

Gebruik biologische zaden, bollen en planten. Gewone planten van het tuincentrum bevatten
vaak gifstoffen
Kies voor inheemse plantensoorten. Bepaalde planten zijn extra geliefd onder bijen (zie
uitgebreide info hieronder).
Zorg dat er het hele jaar door iets in bloei staat. Bijen hebben namelijk van lente tot herfst
voedsel nodig. Kies je planten daarom zo uit dat ze in verschillende maanden bloeien. Dat is
ook een lust voor het oog.
Creëer rommelhoekjes met dood hout, stengels, plantenresten en stenen waar bijen kunnen
nestelen.
Laat uitgebloeide planten even staan.
Driekwart van de bijen nestelt in de grond. Je kunt deze bijen helpen met hoopje zand op het
zuiden / zonnige plek van minimaal 10 a 20 centimeter diepte, dat je bv kunt afzetten met
bamboestokjes.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in je tuin.
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Aandachtspunten insectenhotel
-

holtes met gladde openingen (anders scheuren de vleugels)
maak de openingen smal, ongeveer Ø 4 a 5 mm (anders worden eitjes opgegeten)
diepte van minimaal 10 cm
dakje erboven (de nestjes mogen niet nat worden)
ophangen op warme, zonnige plek (anders komen er geen bijen) met de voorkant naar het
zuiden
geen harshoudend hout gebruiken

Meer tips en info – hoe bouw ik een bijenhotel:
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_-_low_res.pdf

Met enkel insectenhotels red je de bij niet (niet toereikend om alle wilde bijen in stand te houden).
Een hotel is wel leuk voor het zichtbaar maken van bijen(nesten). Maar wilde bijen maak je
minstens zo blij met rommel, kale grond en hoopjes zand.

Bijenplanten en bloemenmengsels
Top 10 bijenplanten (van het voorjaar tot de herfst):
Bron https://www.milieucentraal.nl/
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Botanische krokus – Crocus tomasinianu
Zenegroen – Ajuga reptans
Ooievaarsbek – Geranium sanguineum
Hysop – Hyssopus officinalis
Gewone lavendel – Lavandula angustifolia
Duifkruid – Scabiosa columbaria
Lampenpoetser – Liatris spicata ‘Kobold’
Rozen- Rosa spp
Wilde Marjolein – Origanum vulgare
Hemelsleutel – Sedum spectabile

Geschikte bijenplanten:
https://www.natuurpunt.be/files/de-geschikte-bijenlokkers-voor-elketuinfunctiepdf/download?token=BzHOTL9O
Als je het heel fanatiek wilt aanpakken een 26-plantenplan:
https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/15589-met-deze-planten-maak-je-van-je-tuin-eenparadijs-voor-insecten
Bijenzaadmengsels Cruydthoeck:
groot assortiment duurzame inheemse zaden/bloemmengsels, grondspecifiek, iets duurder
https://www.cruydthoeck.nl/
Bijenzaadmengsels Bijenlint:
biologische niet inheemse zaden/bloemmengsels, beter betaalbaar
https://www.bijenlint-shop.nl/c-3801263/bloemenzaden/
Biologische zaden:
https://www.bolster.nl/

