Bijenhotel
U kunt bijen een handje helpen met een bijenhotel in uw tuin of op uw balkon. Zo’n hotel geeft wilde bijen en andere
insecten een plek om zich te nestelen. U kunt een bijenhotel kopen via www.jaarvandebij.nl, maar ook makkelijk zelf
maken. Er zijn verschillende modellen, die u ook kunt combineren:

Model 1

• Neem een houten kastje of blik van ongeveer 20-30 cm diep.
• Verzamel droge stengels van riet, bamboe of Japanse duizendknoop. Kies
stengels van verschillende dikte, zodat meerdere soorten bijen er kunnen nestelen.

• Snijd de stengels iets korter af dan de diepte van het kastje.
• Maak de stengels aan één kant dicht met een watje of leem.
• Bundel de stengels door er een touw omheen te draaien. Plaats ze dan met de open kant naar buiten
in het kastje of blik. Zorg dat ze echt strak vastzitten, anders worden ze door vogels open gepikt.

• Bevestig het kastje aan een schutting of andere wand waar het in ieder geval enkele uren
per dag in de zon hangt.

Model 2

• Neem een boomschijf van enkele tientallen centimeters dik.
• Boor gaten van verschillende diameter (3-8 mm)
• Maak de gaten tussen 6 en 15 cm lang.
• Zorg dat de boorgangen zo glad mogelijk zijn. De bijen moeten er doorheen
kunnen zonder dat ze beschadigen.
• Maak een dakje boven de schijf. Dat voorkomt dat de ingangen nat worden.
• Hang de schijf op een droge en zonnige plek.

Verdwenen
paradijs

Meer ontdekken over de bij?

Ook goed nieuws

Activiteiten
5 APRIL TOT 7 OKTOBER:
DE FLORIADE IN VENLO
Kom naar het Bijenpaviljoen. Hier
beleeft u de wereld van de bij.
www.floriade.nl
22 APRIL: BLOESEMFEEST
De aftrap van de landelijke campagne
‘Bijen houden van biologisch fruit’ in
Lobith. Kom ook!
www.jaarvandebij.nl
12 EN 13 MEI: BIJENTELWEEKEND
Ga op zoek naar bijen in uw eigen
tuin. Hoeveel soorten vindt u? Geef
uw waarnemingen door.
www.jaarvandebij.nl

• Natuurbeheerders houden steeds meer rekening met
wilde bijen. Door een gevarieerder beheer ontstaat er
meer nestgelegenheid en een rijker bloemaanbod.
• Meer en meer gemeenten leggen ‘bijenlinten’ aan
binnen de bebouwde kom: groenstroken waarin veel
wilde bloemen groeien en waar bijen van profiteren.
• Steeds meer mensen met tuinen vinden het leuk om
natuurlijk te tuinieren: met meer variatie in bloemen
en planten in de tuin en zonder gif te gebruiken. Ook
bijenhotels zijn steeds populairder.

14 EN 15 JULI: LANDELIJKE OPEN
IMKERIJ DAGEN
Door heel Nederland openen imkers
hun deuren. U kunt bij bijenkasten
kijken en honing slingeren en proeven.
Voor activiteiten bij u in de buurt zie
www.jaarvandebij.nl
30 NOVEMBER: BOEKPRESENTATIE ‘DE
NEDERLANDSE BIJEN’
Meer informatie: www.naturalis.nl

Colofon
KNNV, Bijenstichting, Bijenhuis, EIS Nederland,
IVN, De Traay, Pireco, Sempergreen, Vivara,
KNNV Uitgeverij, Naturalis

Druk: Senefelder Misset
Productie: Communicatiebureau de Lynx,
www.delynx.nl

Producten
BIJENZOEKKAART
Een prachtig geïllustreerde zoekkaart
met de twintig meest voorkomende
bijen van Nederland. Inclusief tips
voor bijenhotels en bijvriendelijke
planten.
Bestellen: www.jaarvandebij.nl
‘ZOEMERS EN PRIKKERS’
Een spannende lespakket voor groep
5 tot en met 8, met zakjes bloemenzaad voor de leerlingen.
Bestellen: www.jaarvandebij.nl
Kijk op www.jaarvandebij.nl in de
webshop voor meer bijenproducten:
bijenhotels, bloemenzaad en boeken.

Meer lezen
BIJEN IN BEELD
Lees meer over de
honingbij en 15 soorten
wilde bijen. Inclusief
tips voor herkenning.
Handig om mee naar
buiten te nemen!
€ 4,95 - ISBN
978 90 5011 404 2,
www.knnvuitgeverij.nl

Bijen in beeld

Voor het verdwijnen van de bijen zijn vier belangrijke oorzaken te noemen, die elkaar ook versterken:
1. Onze tuinen zijn vaak verhard: er liggen tegels in plaats
van open grond, waardoor er minder ruimte voor
bloemen is. Bijen vinden daarom minder stuifmeel en
vinden ook moeilijker een plek om te nestelen.
2. Het boerenlandschap van vroeger was een paradijs
voor bijen. De natuurlijke graslanden met hun bloemenrijkdom vormden het perfecte leefgebied voor
bijen. Met de komst van kunstmest en door intensiever landgebruik is veel van dit leefgebied verdwenen.
3. Bestrijdingsmiddelen met de stof neonicotinoiden
worden verkeerd gebruik. In deze middelen zitten
stoffen die inwerken op het zenuwsysteem van bijen.
Het maakt dat ze verzwakt raken.
4. Parasieten zoals de varroamijt krijgen meer kans als
bijen verzwakt zijn; ze kunnen hele bijenvolken laten
sterven.
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TUINIEREN VOOR (WILDE) DIEREN –
MAAK VAN JE TUIN EEN BEESTENBOEL
Of u nu een grote
of een kleine tuin
heeft, landelijk of
in de stad: met
eenvoudige aanpassingen wordt
uw tuin een
paradijs voor bijen, vlinders, vogels
en egels. In dit boekje leest u hoe u
dit aanpakt.
€ 14,95 - ISBN 978 90 5011 408 0,
www.knnvuitgeverij.nl
WEBSITES
www.jaarvandebij.nl
www.wildebijen.nl
www.bijenhotels.nl
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