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Samenvatting 

 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het onderzoeken welke bijensoorten voorkomen in 45 particuliere 
en bedrijfsmatige tuinen in Delft, Delfgauw, Den Hoorn, Den Haag, Pijnacker en Nootdorp. Aanleiding 
voor dit onderzoek is de bijensterfte die wereldwijd aandacht van de media trekt evenals van 
biologen, imkers en natuurverenigingen.  
Door middel van inventariseren van tuinen is er onderzocht waarom bijen in soort en aantal 
voorkomen. Hierbij zijn een aantal variabelen getoetst aan de diversiteit en abundantie van bijen: 
ouderdom van de tuin, verharding, beplanting, inrichting in relatie tot bijenhotels, takkenrillen en 
houtstapels, aanwezigheid van water, het aantal zonne-uren en het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen.  
Er zijn in totaal 16 soorten bijen aangetroffen waaronder de honingbij, zes hommelsoorten en negen 
soorten wilde bijen waaronder groefbijen, bloedbijen, wolbijen, maskerbijen en zandbijen. 
Uit het onderzoek is voortgekomen dat de aanwezigheid en hoeveelheid drachtplanten de grootste 
bepalende factor is in het voorkomen van bijen. Hoe meer drachtplanten aanwezig zijn, hoe meer 
bijen in soort en aantal. Omgekeerd; hoe minder drachtplanten, hoe minder bijen. Slechts één tuin 
had geen enkele drachtplant en hier zijn geen bijen waargenomen. 
In tuinen met watervoorzieningen, waaronder bakjes of poeltjes, heeft voor dit onderzoek 
geresulteerd in meer aanwezigheid van bijen. Water in of om tuinen biedt bijen een vochtvoorziening. 
De aanwezigheid van bijenhotels heeft geresulteerd in meer soorten wilde bijen evenals een hoger 
waargenomen aantal exemplaren. Bijenhotels bieden wilde bijen een voortplantingsmogelijkheid. 
Wanneer er ook verschillende soorten drachtplanten aanwezig zijn vormt deze combinatie een 
geschikte factor. 
Hoe meer en hoe langer de zon in een tuin schijnt, hoe meer bijen er zijn. In tuinen die langer zon 
hebben zijn meer bijen waargenomen.  
Het is aan te raden zo min mogelijk tot geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en met 
name de systemische pesticiden waar de neonicotinoïden tot behoren. Bekend is dat deze middelen 
zeer negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van bijen en hele kolonies. 
Bijen spelen een grote rol in de bestuiving van voedselgewassen van de mens. Gewassen als appels 
en tomaten worden bestoven door hommels en deze dieren zorgen ervoor dat de teeltresultaten 
groter zijn. Jaarlijks zorgen bijen wereldwijd voor miljardenopbrengsten en voor voedsel op ons bord. 
Het is aan te raden om particuliere tuinen en openbaar groen in te richten met een grote hoeveelheid 
drachtplanten, zowel in soort als in aantal. Er moet meer aandacht besteed worden aan het uitbreiden 
van bijvriendelijke beplanting. Buurttuinen en kindertuinen hebben een succes gebleken voor bijen en 
dit ligt met name aan de diversiteit en hoeveelheid aanwezige drachtplanten. 
Gemeenten moeten open staan voor suggesties van burgers, kenners, biologen en ecologische 
onderzoeksbureaus. Het gaat niet goed met de bijen en hiervoor moet actie worden ondernomen. 
Een goed begin is het terugbrengen van het habitat van bijen: de kruidenrijke grasvegetaties met veel 
soorten stuifmeel- en nectarplanten. 
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Inleiding 

 

Wereldwijd nemen bijenpopulaties af, inclusief in Nederland. Het is zorgelijk om te bedenken dat 
wanneer wilde bijen verdwijnen dit gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van veel soorten 
stuifmeel- en nectarplanten, de drachtplanten, maar ook voor de voedselvoorraad voor de mens als 
soort. Verdwijning van kruidenrijke graslanden, ondervoeding door monocultuur gewassen en gebruik 
van pesticiden worden gezien als verdachte oorzaken van de sterke achteruitgang van vele soorten 
wilde bijen (Chagnon, 2008; Goulson, 2014; Lundeen, 2016; Greenpeace, 2015). 
 
Doel van dit onderzoek, onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,  
is een advies opstellen voor bewoners en gemeente hoe zij van tuinen en openbaar groen een 
geschikte omgeving kunnen maken voor bijen, waarbij een schone voedselbron (pesticiden-vrije 
planten en zaden), voortplantingsmogelijkheden (holen, structuren, bijenhotels, schone onbewerkte 
bodem), beschutting (plantenoppervlak en objecten) en overlevingskansen geboden worden met als 
bedoeling een positief effect te geven aan de lokale bijenstand. Hierbij zal een plantenlijst gegeven 
worden met top-10 soorten per seizoen. De KNNV kan met zijn reikwijdte naar burgers deze 
informatie naar bewoners en gemeente overbrengen. 
 
Dit onderzoek richt zich op 45 tuinen binnen de gemeente Delft, Den Haag, Den Hoorn, Nootdorp en 
Pijnacker. In de genoemde locaties wordt onderzocht welke bijensoorten in tuinen voorkomen en 
welke beplantingen en plantsoorten aanwezig zijn in situ. Ouderdom van de tuinen (met 
beplantingen), verharding, zonrotatie en inrichting worden aan elkaar gerelateerd om te achterhalen 
welke voorkeuren wilde bijen hebben voor tuinen en in hoeverre de onderzochte tuinen succesvol zijn 
voor diversiteit en talrijkheid van bijensoorten en -exemplaren. Inrichtingen van tuinen spelen een 
grote rol voor de aanwezigheid en voortplanting van bijen en bewoners kunnen hier binnen eigen 
mogelijkheden op inspelen. Ouderdom van tuinen kan andere structuren bieden voor 
nestelgelegenheid voor bijen. 
Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van succesfactoren voor de aanwezigheid van bijen in 
tuinen. Met een geschikte inrichting kunnen tuinen een positieve betekenis geven in moeilijke tijden 
voor bijen. Tuinen kunnen met de juiste beplanting en de hoeveelheid beplanting een compensatie 
bieden voor verloren kruidenrijke graslanden op landbouwgrond.  
 
Door middel van literatuurstudie naar bijenecologie, bijensterfte en pesticidengebruik, inventarisaties 
in tuinen van de genoemde locaties, statistische toetsen en koppelingen van alle bevindingen van de 
inventarisaties wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag:  
 
Wat kunnen bewoners doen om in woonwijken het leefgebied van bijen te verbeteren? 
 
Deelvragen ter ondersteuning van de hoofdvraag luiden: 
 

- Wat is de algemene ecologie van wilde bijen en hoe kan dit vanuit tuinen benaderd worden? 
- Welke bedreigingen zijn er op dit moment bekend voor bijen? 
- Welke soorten bijen zijn waargenomen in tuinen en wat is de abundantie? 
- Welke soorten drachtplanten zijn geschikt voor bijen en toe te passen in tuinen? 
- Speelt ouderdom van tuinen een rol op diversiteit en abundantie van bijen? 
- Speelt het oppervlak aan verharding in een tuin een rol in diversiteit en abundantie van 

bijen? 
- Welke mogelijkheden bestaan er voor bewoners om onbewerkte zaden en planten te 

bemachtigen? 
- Hoe kan de gemeente openbaar groen beheren ten behoeve van wilde bijen? 

 
Leeswijzer 
Het eerste hoofdstuk bestaat uit de literatuurstudie wat de onderwerpen bijenecologie, voortplanting, 
bijenproblematieken en drachtplanten behandelt. Het tweede hoofdstuk behandelt de resultaten van de 
inventarisaties. Vervolgens worden de resultaten, de conclusie, aanbevelingen, discussie en advies gegeven. De 
bijlagen bevatten foto’s van de waargenomen soorten bijen, tabellen van de inventarisaties, lijsten voor de top-10 
planten per seizoen en adressen voor biologisch gekweekte zaden en planten.  
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1. Literatuurstudie en theorie 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit de literatuurstudie. De literatuurstudie is de theorie omtrent het onderwerp en 
bestaat uit het verzamelen van informatie in (wetenschappelijke) artikelen, boeken en websites. Het 
eerste deel omvat de verschillende groepen bijen die voorkomen in Nederland: honingbijen, hommels 
en wilde bijen. Het tweede deel bestaat uit de algemene ecologie van bijen waaronder de volgende 
onderdelen besproken worden:  de voortplanting met de bijbehorende fasen; levensfasen en 
voortplantingssystemen, nestelvorming en de bodemaspecten hiervan; de voedselpreferenties van 
bijen in combinatie met de habitats en biotopen van bijen in relatie tot (particuliere) tuinen. Vervolgens 
worden de drachtplanten besproken, de voedselbron van de bijen en aspecten die hierbij horen als 
voorkomen, diversiteit, fenologie, ecologische betekenis tussen plant en bij en als laatst de 
economische waarde van bijen en drachtplanten. Tot slot worden de bedreigingen van bijen 
behandelt, waartoe ondervoeding, parasieten, pesticiden en predatoren behoren. Alle onderdelen 
moeten in acht worden genomen in relatie tot (particuliere) tuinen. 
 
De verschillende families en groepen bijen 
Wereldwijd komen ruim 19.767 verschillende soorten voor in 7 verschillende families. Zes van deze 
families komen in Nederland voor verdeeld in 558 verschillende soorten. De families in Nederland 
voorkomend zijn: Melittidae (3 genera), apidae (3 subfamilies) , Megachilidae (3 subfamilies), 
andrenidae (2 genera), Halictidae (2 subfamilies) en Colletidae (2 genera) (Peeters et al., 2012). De 
Nederlandse benaming voor de verschillende genera bijen zijn als volgt: 
In dit rapport worden de bijen onderscheiden in drie groepen: honingbijen, hommels (van het geslacht 
Bombus) en wilde bijen. Honingbijen en hommels zijn voor velen bekender dan de wilde bijen. Met 
meer dan 250 soorten vormen de wilde bijen echter de grootste groep. Voor een volledige 
beschrijving per groep en genus wordt verwezen naar Peeters et al, 2015. Het boek van deze auteur, 
Bijen van Nederland is bij uitstek hét boek voor bijenliefhebbers, ecologen en enthousiastelingen. Dit 
boek beschrijft alle groepen tot op soortniveau en biedt informatie omtrent levenswijze, habitat en 
verspreiding van de soorten. Het boek is gratis te downloaden van de website www.bestuivers.nl.  
 
Honingbijen 

De bekendste bij van Nederland is de Europese honingbij (Apis mellifera) van de familie Apidae. De 
honingbij is bekend om zijn productie en opslag van honing evenals hun sociale orde en hiërarchie. 
De honingbij is een belangrijke soort voor ecosystemen en voor de landbouw. De bij levert een grote 
bijdrage aan bestuiving van een groot aantal soorten drachtplanten en voedselgewassen. Ook wordt 
deze soort door vele imkers gecultiveerd en gehouden als hobby. Een kolonie bestaat uit werksters, 
darren en een koningin. Honingbijen vliegen met de voorwaarde dat de temperatuur minimaal 9 á 10 
graden C is. Honingbijen zijn het meest productief tussen de 18 en 25 graden C. Bijen vliegen niet 
wanneer de windkracht groter is dan 6. Deze bij is een inheemse soort in Europa, Afrika en (Zuid- en 
Zuid-Oost) Azië (Peeters et al., 2012;  Chinery, 1993; weerstationhaaksbergen.nl, z.j.; bijenheldesk.nl, 
z.j.; Nederlandse Bijenhoudersvereniging, z.j.). 
 

 
Figuur 1. Honingbijen op guldenroede 

http://www.bestuivers.nl/
http://weerstationhaaksbergen.nl/
http://www.bijenheldesk.nl/
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Hommels 

Hommels zijn eveneens van de familie Apidae. In Nederland leven 29 soorten van het genus 
Bombus. Vaak denkt men dat hommels los staan van de bijen, maar in feite vallen hommels onder de 
wilde bijen. Hommels zijn sociale insecten die in kolonies leven die kleiner zijn dan die van de 
honingbij. Een kolonie bestaat gemiddeld uit 50 hommels. Bij de meeste soorten is er een koningin en 
zijn er werksters. Naast hommelsoorten die een nest maken zijn er ook parasitaire hommels. De 
larven van deze hommels groeien op in het nest van een andere hommelsoort. Deze bekende 
kleurrijke insecten komt men op warme voorjaars-en zomerdagen tegen in parken en tuinen waar 
drachtplanten voorkomen. Hommels zijn net als de honingbij verantwoordelijk voor bloemenbestuiving 
van vele soorten. Ten opzichte van de honingbij vliegen hommels meer dan 15 uur per dag, van vóór 
zonsopgang tot na zonsondergang. De minimumtemperatuur waarbij hommels kunnen vliegen 
varieert van 5 tot 8 graden C. Hommels vliegen ook in matige regenval en bij sterkere wind dan bij 
honingbijen. Hommels van het geslacht Bombus komen wereldwijd met 250 soorten voor en hebben 
voorkeur voor koelere klimaten (Peeters et al, 2012; bijenhelpdesk.nl, z.j.; Chinery, 1993)  
 
 

 
Figuur 2. Aardhommel op Echinacea 

 

 

Wilde bijen 
 

Buiten de honingbij en de hommels vormt de rest van de bijen de groep van de wilde bijen, eveneens 
van de familie Apidae. Hiertoe behoren de metselbijen, groefbijen, wolbijen, sachembijen, zijdebijen 
en behangersbijen. In Nederland zijn ruim 125 soorten wilde bijen waargenomen. Wilde bijen vallen 
onder de solitaire bijen en leven niet in kolonies óf in kleine aggregaties. Deze bijen doen alles alleen 
in tegenstelling tot hommels en honingbijen. Zij maken zelfstandig nestjes, foerageren en leggen ook 
solitair eitjes. Het komt wel voor dat deze bijen samen een nestje delen maar dit is soortafhankelijk. 
Nakomelingen overwinteren, afhankelijk van de soort, als larf, pop of als imago. Sommige soorten 
wilde bijen zijn monofaag, betekenend dat zij afhankelijk zijn van één plantensoort voor voedsel waar 
anderen zich voeden aan meerdere soorten planten. Wilde bijen leven net als de hommels en 
honingbijen van stuifmeel en nectar. Wilde bijen maken afhankelijk van de soort nesten op 
bovengrondse of ondergrondse plekken. Zo zijn er soorten die tunnels graven op zand- en leemgrond 
maar ook soorten die nestjes maken in lege slakkenhuisjes, holle stengels van dode planten of in 
gangen uitgegraven door andere organismen. Deze groep maakt gebruik van de bekende bijenhotels 
(Peeters et al., 2012; Breugel, 2014; nativebeeconservancy.org, z.j.). 
 
 

http://www.bijenhelpdesk.nl/


Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      7 

 
Figuur 3. Wilde bij: groefbij van het geslacht Lasioglossum 

 

 
Levenscyclus 
 
De levenscyclus van de bijen wordt in het algemeen beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
het volgende: 

- de levensfasen,  
- het voortplantingssysteem,  
- paringssystemen,  
- paringsplekken,  
- voortplantingsstrategieën,  
- paring,  
- keuze van nestplaatsen,  
- zorg voor het nageslacht,  
- Generaties 
- Eivorming en embryovorming 
- De larven 

 
Levensfasen en voortplantingssysteem 
 
Bijen hebben vier levensfasen; ei, larve, pop en volwassen dier in vorm van een bij. Bijen 
ondervinden metamorfose (gedaanteverwisseling) tijdens deze fasen. In bijen komt een haplodiploïde 
voortplantingssysteem voor waarbij de mannetjes haploïd zijn en de vrouwtjes diploïd. Een genoom 
wordt diploïde genoemd wanneer er in de celkern twee complete sets van chromosomen aanwezig 
zijn. Een genoom is haploïd wanneer de helft van de chromosomen bestaat uit één complete set; de 
andere helft van de chromosomen zijn diploïd (Diffen.com, z.j.; Blog.udemy.com, 2015; Peeters et al., 
2012;).  Haplodiploïde voortplanting wordt Arrhenotokie genoemd. Dit houdt in dat het 
geïnsemineerde vrouwtje onbevruchte eieren kan leggen waar uit de mannetjes zullen ontstaan en 
bevruchte eieren waar uit vrouwtjes zullen ontstaan, dit door ongeslachtelijke en geslachtelijke 
voortplanting (Peeters et al., 2012; Stone, 2005; Nature.com, 2014). Eigenlijk betekent dit dat 
genetisch gezien mannetjes alleen een moeder hebben en vrouwtjes een moeder én een vader 
(Peeters et al., 2012). 
 
Verschillende soorten paringssystemen 
 
Verschillende paringssystemen zijn het product van seksuele selectie, waarbij de vrouwtjes dragers 
zijn van de eicellen en de mannetjes dragers van zaadcellen. Mannetjes ondervinden concurrentie en 
rivaliteit om hun genen door te mogen geven en dit heeft als gevolg enkele paringssystemen in het 
leven geroepen. Hierbij zijn de volgende termen van kracht: monogynisch, monandrisch polygynisch, 
polyandrisch en monogaam. Een monogynisch mannetje is een mannetje dat eenmaal paart of met 
één individueel vrouwtje paart. Dit komt voor bij de dar van de honingbij (Apis millifera); na de paring 
sterft het mannetje. Een polygynisch mannetje daarentegen paart met meerdere vrouwtjes per 
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voortplantingsseizoen. Monandrische vrouwtjes paren eenmaal met één individueel mannetje. Slechts 
een paar soorten hebben polyandrische vrouwtjes; deze vrouwtjes paren met meerdere mannetjes 
(Peeters et al., 2012; Stone, 2005; Foster et al., 2004) 
 
Paringsplekken 
 
De mannetjes zijn gericht op zoek naar vrouwtjes en doen dit op plekken waar de meeste vrouwtjes 
zich concentreren. De ontmoetingsplekken zijn tot drie categorieën af te bakenen:  
a) nestplaatsen; 
b) bloemen en plekken waar nestmateriaal verzameld wordt; 
c) andere bakens in het landschap; 
 
Nestplaatsen zijn de belangrijkste plekken. De nesten liggen in groepen bij elkaar; deze groepen 
worden aggregaties genoemd. De vrouwtjes kruipen hier ongeveer tegelijkertijd uit. Wanneer nesten 
meer verspreid liggen vormen bloemen en landschapsbakens de belangrijkste plekken; hierbij is er 
minder synchronisatie bij uitkruipen van de vrouwtjes. In plaats van bij de nesten wachten zoeken zij 
naar de vrouwtjes op plekken waar zij te verwachten zijn: bloemenvelden, opvallende plekken in het 
landschap of in een tuin en door mannetjes gemarkeerde plekken (Peeters et al., 2012; Stone, 2006). 
 
Voortplantingsstrategieën 
 
Mannetjes vertonen drie strategieën bij voortplanting. Alle drie de strategieën zijn gerelateerd en 
hebben verband met ecologische factoren. Deze strategieën zijn:  
 

- patrouilleren,  
- territorium, 
- een darrenverzamelplaats.  

 
Patrouilleren bestaat uit vliegen langs bloemen, landschaps- of tuinelementen en nestingangen. Het 
patrouilleren gebeurt individueel, in kleine tot grotere groepen en voor sommige soorten in zwermen 
van duizenden exemplaren. Mannetjes van hommels (geslacht Bombus) zetten geurvlaggen uit en 
patrouilleren langs deze met geur uitgezette routes en kunnen in afstand variëren tot enkele 
honderden meters (Peeters et al., 2012). 
 
Bijen hebben een territorium. Het mannetje van een territorium heeft recht op alle maagdelijke 
vrouwtjes; voor een mannetje is het zinvol om zijn territorium bij nestaggregaties en bloemrijke 
plekken te houden, zowel in tuinen als in natuurgebieden. Het behouden van een territorium kost het 
mannetje veel energie. Er zijn twee soorten territoriumgedrag: afwachten en patrouilleren. Het 
afwachten bestaat uit (stil)zitten bij een bepaald (geur)baken of uitkijkplek. Tijdens het afwachten 
kunnen andere bijen of insecten langsvliegen. Patrouilleren omvat het achterna vliegen van deze 
langsvliegende insecten of bijen waarna de bij weer terugkeert naar de baken. Afhankelijk van de 
soort bij zijn deze bakens bij nestingangen óf op plekken waar mannetjes gericht op vrouwtjes 
wachten; de bijen geven feromonen af en wachten op vrouwtjes die zich aangetrokken voelen tot de 
mannetjes. Er zijn soorten bijen die constant patrouilleren binnen hun territorium op solitair niveau, 
waarbij andere soorten weer gezamenlijk patrouilleren. De grootte van het territorium varieert en is 
afhankelijk van bloemgroepen, dichtheid van bloemen en toe- of afname van de hoeveelheid 
mannetjes: verdediging van het territorium is niet afhankelijk van de grenzen maar van de rijkdom van 
de bloemen. Dit fenomeen is ook prevalent in tuinen. Wanneer mannetjesbijen met elkaar in contact 
komen in hun territorium kan het volgende gebeuren: achtervolging waarbij geen fysiek contact 
speelt; frontale ontmoeting tussen mannetjes waarna een achtervolging plaats zal vinden; worsteling 
waarbij beide mannetjes elkaar vastgrijpen en op de grond vallen (Peeters et al., 2012). 
 
De darrenverzamelplekken behoren tot honingbijen en angelloze bijen. Darren verzamelen zich hoog 
in de lucht op bepaalde geselecteerde plekken. Een jonge koningin laat tijdens het vliegen feromonen 
achter en wordt door meer dan 1000 darren benaderd. Een groep van 20 tot 100 mannetjes blijven 
vlak om de koningin vliegen en zij paart met verschillende darren in de lucht. Het aantal paringen 
hangt ook af van het aantal ‘bruidsvluchten’ die zij onderneemt (Peeters et al., 2012). 
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Paring  
 
Bij de paring zijn er drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is de pre-copulatiefase waarbij het 
mannetje het vrouwtje probeert te verleiden om te copuleren. Deze fase wordt ook de baltsfase 
genoemd.  
De tweede fase omvat de copulatiefase; hierbij speelt geslachtsgemeenschap waarbij het vrouwtje 
gepenetreerd wordt door het mannetje en het zaad ontvangt.  
De derde fase is de post-copulatie fase, waarbij het mannetje zijn recht op nageslacht verdedigt door 
andere mannetjes te weren om met het vrouwtje te kunnen paren. Hierbij spelen chemische signalen 
een rol; het mannetje brengt feromonen over op het vrouwtje dat andere mannetjes de indruk geeft 
dat het vrouwtje niet receptief is. De feromonen werken als een anti-afrodisiacum. Omdat er geen 
mannetjes meer zullen paren met het vrouwtje kan zij beginnen met het bouwen van het nest. Het 
vrouwtje kan zelf ook haar geursignalen veranderen waardoor de paringslust van mannetjes geremd 
wordt. Na de paring gaan mannetjes (meestal) op zoek naar andere (maagdelijke) vrouwtjes om te 
paren en na enkele weken sterven zij (Peeters et al., 2012; Stone, 2005).  
Nadat het vrouwtje gepaard heeft met het mannetje slaat zij de zaadcellen op in de spermatheca: de 
zaadblaas. Het vrouwtje is geïnsemineerd maar niet bevrucht. Het vrouwtje beslist of bepaald zelf of 
de eitjes met zaad uit de zaadblaas bevrucht worden of niet. Uit onbevruchte eieren ontstaan 
mannetjes en uit bevruchte eieren ontstaan vrouwtjes (Peeters et al., 2012; Stone, 2005).  
 
Nestelen en geschikte plekken 
 
Nestelen, nestgelegenheid en proviandering 
 
Na het paren gaan vrouwtjes op zoek naar een geschikte overwinteringsplek; bij voorkeur een warme 
droge plek. De nestplaatsen kunnen ondergronds of bovengronds zijn, of een combinatie hiervan. 
Holle ruimten als oude boomstammen, rietstengels, stukken hout, oude muizenhollen, kevergangen 
en zelfs oude slakkenhuizen worden hiervoor gebruikt. Sommige bijensoorten maken zelf een nest 
waar andere soorten weer parasitair zijn: deze soorten leggen eitjes in de broedcellen van hun 
gastheer. Meestal nestelen bijen nabij hun geboorteplaats. Solitaire bijen zorgen hun hun hele leven 
voor het nageslacht en bij sociale bijen is er samenwerking tussen meerdere vrouwtjes. Het 
broedzorggedrag kan in zes fasen worden opgedeeld: het kiezen van de nestplaats; de bouw van de 
nestgangen; de bouw van broedcellen; foerageren en provianderen (voedselvoorraad opbouwen voor 
het nageslacht); leggen van de eieren en tot slot het afsluiten van de broedcellen en van het nestje 
(Peeters et al., 2012; Stone, 2005; Mader et al, 2009).  
 
Bijen nestelen vaak in groepen, aggregaties genoemd. Zowel solitaire als sociale bijen nestelen in 
aggregaties. Mogelijk nestelen zij in groepen door de beperkte beschikbaarheid van geschikt open 
grond waarbij ook fysische en chemische eigenschappen van de bodem een rol kunnen spelen 
(Peeters et al., 2012). Een aangepaste tuin kan veel mogelijkheden bieden bij gebrek aan geschikt 
open grond in de natuur of omringend landschap.  
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Figuur 4. Nestje van akkerhommels (bron: P. Legerstee) 
 
Gravende bijen maken nestgangen en bekleden de wand soms met een speekselachtige substantie. 
Zijgangen worden gevuld met proviandering en worden met grond van de volgende zijgang opgevuld 
(Peeters et al., 2012).  
 
De broedcellen fungeren als groeiplek voor de larven. Meestal is het één nakomeling per broedcel. 
De bouw van de broedcel bestaat uit de volgende handelingen: uitgraven; bekleden en aanstampen 
van de grondlaag en afsmeren met een glimmende, wasachtige afscheiding. Soorten die zelf geen 
afscheiding maken gebruiken stukjes blad, gekauwd blad, wollige haren, klei, hars en steentjes voor 
de bouw van broedcellen. De Europese honingbijen produceren met hun wasklieren echte was voor 
de bouw van de cellen. Voor de honingbij en verschillende soorten angelloze bijen geldt dat zij 
broedcellen in clusters maken; deze worden raten genoemd (Peeters et al., 2012).  
 
Meestal wordt per broedcel één ei gelegd. Bij hommels is het wél zo dat meerdere eieren gelegd 
worden in groepen in de celkamers. Bij nesten die door parasitaire bijen gebruikt worden zijn 
meerdere eieren per cel aanwezig. De hoeveelheid eieren die per vrouwtje tijdens haar levensloop 
gelegd wordt varieert per soort en per genus. Koninginnen van honingbijen kunnen zelfs meer dan 
een miljoen eieren voortbrengen (Peeters et al., 2012; Stone, 2005).  
 
Het bevoorraden van de broedcel volgt na de bouw. Het voedsel voor de larve bestaat uit nectar en 
stuifmeel, maar voor sommige soorten is het voedsel bestaand uit plantaardige oliën. Sociale bijen 
voeden de larven met nectar, stuifmeel en koninginnegelei; een klierproduct van de bij zelf (Peeters et 
al., 2012).  
 
Bijen provianderen de broedcellen op twee manieren: progressieve proviandering en 
massaproviandering. Bij massaproviandering worden de broedcellen in korte tijd gevuld met voedsel 
en afgesloten na het leggen van de eieren. Progressieve proviandering is van kracht bij sociale bijen; 
hierbij wordt er steeds nieuw voedsel gebracht bij de ontwikkelende larven. De vorm en soort voedsel 
hangt af van het soort bij of de bijengroep. Het voedsel kan vloeibaar zijn, lijmachtig met pollen zijn of 
een stevige klont pollen (Peeters et al., 2012).  
De verschillende stadia hebben allemaal hun eigen eisen. De larven hebben een nest nodig. Dit 
betekent dat er nestgelegenheid in tuinen moet zijn waarbij er sprake is van de juiste bodem en/of de 
juiste structuren. De bodem moet dusdanig geschikt zijn dat de bijen er in kunnen graven. Openingen 
als gaten in muren en oud dood hout moeten ook beschutting en nestgelegenheid bieden. Oude 
muren kunnen structuren hebben als scheuren, gaten en fissuren. Hommels en wilde bijen  kunnen 
een nest tussen de wanden van huizen en schuren maken en wanneer de wand oud en 
gestructureerd/gescheurd is  biedt dit extra nestelgelegenheid (Stone, 2005; Mader, 2009; Mandelik 
et al., 2012) 
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Nestgelegenheid in (particuliere tuinen en openbaar groen) 
 
Veel soorten bijen nestelen ondergronds en doen dit van onder vegetatie tot graven in open plekken. 
Zij graven tunnels uit met of zonder zijgangen. Het soort bodem waar dit kan plaatsvinden moet in de 
eerste instantie een ‘zachte’ bodem zijn. Zand en aarde zijn geschikte soorten voor tuinen, maar er 
zijn meer bodemsoorten die nestelgelegenheid bieden. In de natuur wordt klei, turf, bosgrond, 
gemengd zand en leem gebruikt (Peeters et al., 2012; Koster, z.j.). 
 
Begroeide plekken kunnen grasvelden zijn, ruigtes, kruidenrijke graslanden en kruidenvelden. De 
voorwaarde is wel dat de begroeiing niet te dicht moet zijn: een dichte wortelmassa is bijna 
ondoordringbaar voor de bijen om gangen in te graven. Stedelijke beplantingen en plantsoenen 
worden ook gebruikt, echter wel waar stuifmeelsoorten in de beplantingen aanwezig zijn. Bij stedelijke 
beplanting waar dagelijks bezoek is van een groot aantal bijen zijn waarschijnlijk nesten op de 
schaduwrijke plekken (Koster, z.j.; Seegers, 2014).  
 
Open grond bestaat uit onbegroeid zand of een lemige bodem tot een minimaal laagbegroeide 
vegetatie; hierbij is de bodem tussen de stengels goed te zien. Tuinen van bewoners hebben in veel 
gevallen plaveisel in verschillende maten. Hoe groter de maat van de tegels hoe minder areaal aan 
voegen en omgekeerd bij kleinere maten. Grotere voegen dragen meer bij aan biodiversiteit en 
nestgelegenheid. De bodem tussen de voegen is te zien als open grond en hier is nestelen mogelijk. 
De nesten zijn onder het plaveisel gelegen. Voor de voegen geldt ook wanneer deze teveel of 
helemaal dichtgroeien met kruiden, bijen er niet meer  kunnen nestelen omdat dit dan té dicht 
begroeid is. In stedelijke gebieden waar geschikte beplantingen zijn, is de kans ook groot dat er 
nesten gaan komen tussen de voegen van de  verhardingen (Koster, z.j.).  
 

 
Figuur 5. Tunneltje van een gravende wilde bij 

 

Nageslacht: generaties, ei- en embryovorming en larven 
 
Generaties 
 
Afhankelijk van de soort is het aantal generaties per jaar verschillend. Een generatie wordt gevormd 
door alle individuen die zich gelijktijdig ontwikkelen uit het eistadium tot het volwassen stadium. 
Wanneer  één generatie in een jaar zich ontwikkelt tot volwassen stadium, gelijktijdig in mannetjes als 
vrouwtjes qua aantal, wordt dit monovoltien of univoltien genoemd. Zijn er twee generaties in een jaar 
dan heet dit bivoltien en bij meer dan twee generaties per jaar heet dit polyvoltien of multivoltien. In 
sommige soorten overwintert een deel van de populatie twee opeenvolgende winters en dit wordt 
partivoltien genoemd. Bij hommels, groefbijen en bloedbijen vliegen in het voorjaar alleen de 
vrouwtjes. Dit zijn vrouwtjes van de zomergeneratie van het voorgaande jaar die hebben overwinterd 
en in het nieuwe voorjaar weer tevoorschijn komen. Nederlandse soorten bijen hebben voornamelijk 
één generatie per jaar (Peeters et al., 2012).  
 
Eivorming en embryovorming 
 
Er zijn twee soorten eieren: de onvruchtbare en de vruchtbare eieren. De onvruchtbare eieren zijn 
enkel voor de consumptie door de nakomelingen. De eieren zijn langwerpig cylindrisch en ietwat 
gekromd met een wittige kleur. Onvruchtbare eieren zijn kleiner dan vruchtbare eieren en hebben ook 
een ander structuur qua eischaal (Peeters et al., 2012).  
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Grote eieren rijpen langzaam en hangen samen met progressieve proviandering van de soorten die 
dergelijk grote eieren produceren. De meeste solitaire bijen leggen meestal middelgrote eieren. 
Koekoeksbijen en sociale bijen leggen vooral kleine of dwergeieren. Kleinere bijensoorten, met name 
de parasitaire soorten hebben kleinere eieren dan andere solitaire bijen (Peeters et al., 2012). 
De eerste ontwikkeling vindt plaats in het eistadium. De larve ontstaat door celdeling in de eicel. 
Binnen de eicel gaan andere celgroepen later tijdens het popstadium het uiterlijk van de volwassen bij 
vormen. Hoe lang het eistadium duurt, is afhankelijk van temperatuur en geslacht. Na enkele dagen 
komen de meeste eieren uit (Peeters et al., 2012). 
 
De larven 
 
Bijenlarven zijn wit, zacht, gekromd, blind, pootloos en niet mobiel (niet kunnen bewegen). In 
sommige soorten hebben de larven kaken en zijn ze wél mobiel; dit is om parasitaire larven te kunnen 
overmeesteren (Peeters et al., 2012; Chinery, 1993) 
 
In een paar weken verschalken de larven de voedselvoorraad. In deze tijd groeien zij snel en 
vervellen zij vier keer. Het laatste larvenstadium is stevig, gevormd en is ook beter beschermd tegen 
uitdroging. Dit stadium heet de pre-pop en spint (meestal) een cocon en is prevalent tijdens de winter. 
De pre-pop of rustlarve is het stadium dat overwintert.  
De volgroeide larve spint een cocon waarbinnen het zich verpopt. De cocon bestaat grotendeels uit 
zijden draden. Materialen uit de directe omgeving (waaronder uitwerpselen) worden ook ingebouwd 
(Peeters et al., 2012).  
 

 
Figuur 6. Larfje van een akkerhommel (bron: P. Legerstee) 
 
Cocon 
Binnen de cocon groeit de larve. De cocon biedt mechanische bescherming, bescherming tegen 
natuurlijke vijanden en heeft ook een antibacteriële en schimmelwerende werking. Uitdroging van de 
larve wordt voorkomen door de mogelijkheid van uitwisseling van gassen; de voorkant van de cocon 
bestaat uit een klein gedeelte wat uitwisseling toelaat. Er zijn in Nederland ongeveer 110 bijensoorten 
die een cocon spinnen (Peeters et al., 2012).  
 
De pop 

Verpopping vindt plaats na een lang rustlarve- of prepopstadium. De omstandigheden voor 
verpopping moeten gunstig zijn op gebied van temperatuur en luchtvochtigheid (Chinery, 1993). 
Stabiliteit is dus van belang; in tuinen of gebieden waar regelmatig de bodem omgewoeld of 
aangepast wordt zijn de omstandigheden in deze periode niet gunstig.  
Binnen het popstadium vindt de metamorfose plaats. In dit stadium wordt het uiterlijk van de bij 
gevormd; deze ontwikkeling kan snel gebeuren. Bij de gewone sachembij ontwikkelt de prepop tot 
een witte pop in enkele uren. Voor bijen geldt dat het popstadium de winter niet doorbrengen; vóór de 
winter begint heeft de metamorfose al plaatsgevonden.  
De pigmentontwikkeling op het lichaam toont de ontwikkeling van het popstadium; dit verloopt van wit 
naar donkerder. De facetogen verkleuren van wit langzaamaan tot zwart. Uiteindelijk komt er een 
herkenbare volgroeide bij tevoorschijn uit het nestje (Peeters et al., 2012). 
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Voedsel  
 
Dit hoofdstuk van de theorie beschrijft de voedselpreferenties van bijen. Wat eten en drinken bijen? 
Eerst wordt ingegaan op het primaire voedsel van bijen, stuifmeel en nectar. Vervolgens wordt er 
ingezoomd op wat de bij aan vocht behoeft. 
 
Wat eten bijen? 
 
Het dieet van bijen bestaat uit nectar, stuifmeel, honing en water. Bijen eten ook wel zoete 
afscheidingen zoals honingdauw. Stuifmeel en nectar worden van drachtplanten gehaald (Peeters et 
al., 2012; Weiner et al., 2009; Chinery, 1993). Drachtplanten zijn planten die betrekking hebben op 
het foerageergedrag van bijen. Wanneer een bloeiende plant in de weide of in een tuin staat maken 
bijen hier gebruik van: er is sprake van dracht. Eigenlijk zijn drachtplanten planten die een verband 
met bijen delen; het gebruik door de bijen van honing en de overdracht van stuifmeel naar andere 
bloemen.  
Honing, wat honingbijen zelf produceren, is eigenlijk gedehydrateerde nectar wat bewaard wordt in de 
cellen van de door de bij gemaakte raten (Peeters et al., 2012; Stone, 2005). Sommige bijen 
verzamelen nectar bij een verschillend aantal soorten drachtplanten; dit noemt men polyfaag. 
Monofage bijen daarentegen verzamelen voedsel van slechts één soort drachtplant (dier-en-
natuur.infonu.nl, z.j.) 
 

 
Figuur 7. Steenhommel op een dovenetel 
 
Wanneer bijen op de bloemen zitten, komen zij met hun beharing in contact met het stuifmeel 
waardoor het met gemak blijft hangen aan de bij. Stuifmeel wordt passief of actief verzameld door de 
bij. Bij actief verzamelen vertoont de bij een gedrag waarbij stuifmeelkorrels uit de helmhokken van de 
stampers loskomen. Het gedrag bestaat uit snel vibreren wanneer de bij in de helmhokken van de 
bloem zit. Hier bijten de hommels zich vast aan de bloem en gebruiken zij hun vliegspieren om te 
vibreren. Wanneer bijen stuifmeel hebben verzameld en naar de volgende bloemen vliegen, 
bestuiven zij de volgende bloemen: het stuifmeel wat verzameld is tussen de haren van onder andere 
de poten komen in aanraking met het stempeloppervlak van de bloem (Peeters et al., 2012; Goulson, 
2014; Chinery, 1993) 
 
Het meeste stuifmeel verzamelt zich op de poten en dit vormt ook een ‘transportplek’ voor de stoffen. 
Hommels en honingbijen bezitten een korfje op de achterste poten waarin het stuifmeel kan klonteren 
en ophopen. Sommige wilde bijen verzamelen juist het stuifmeel aan de buikzijde van het achterlijf. 
Zandbijen van het geslacht Andrena hebben schenen, dijen en heupen die speciale haren dragen 
voor transport van stuifmeel (Peeters et al., 2012; Chinery, 1993) 
Stuifmeel wordt wel en niet bevochtigd met nectar, afhankelijk van de bijensoorten. Soms dienen 
bijen zelf een beetje nectar toe waardoor het stuifmeel donkerder wordt van kleur. Enkel het stuifmeel 
wat niet met nectar is behandelt kan dienen als bestuiving voor andere bloemen (Peeters et al., 2012; 
Stone, 2006) 
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Stuifmeel is de eiwitbron voor de larven. Naast de larven eten volwassen exemplaren ook stuifmeel; 
koninginnen van verscheidene hommelsoorten doen dit. Het stuifmeel kan in kleur variëren van wit, 
geel, groen, rood, oranje tot zwart. Wanneer larven het stuifmeel hebben opgegeten blijven de 
wanden van de korrels na vertering intact. Door de uitwerpselen van de larven te bestuderen kan er 
worden achterhaald van welke plantensoorten het stuifmeel afkomstig is (Peeters et al., 2012) 
Een klein deel van het stuifmeel wat geproduceerd is door een bloem komt op de stempel van een 
andere bloem terecht. Het grootste gedeelte wordt door de bijen als voedsel gebruikt en een groot 
deel gaat ook verloren door het poetsgedrag van de bij. Tijdens een bezoek op een bloem haalt de bij 
niet al het stuifmeel weg. Bij slangenkruid is waargenomen dat een hommel 44% meeneemt waarbij 
de helft op de bij zelf blijft plakken en de andere helft verloren gaat tijdens het poetsen. Slechts 0,15% 
van het stuifmeel komt op de stempels van een andere bloem terecht (Thijssen, Rademaker et al. 
1997).  
 
Voor bijen zijn grote populaties van voedselplanten gunstig. Voor de bij betekent dit dat er minder 
energie besteed wordt aan het vliegen. Een groot veld met voedselplanten nabij een nest is ideaal 
voor bijen. De plantensoorten spelen ook een rol en zeker in formaat. Een grote bloeiende wilg levert 
veel voedsel ook al zijn er geen bloemrijke kruiden in de nabije omgeving (Peeters et al., 2012; 
Koster, z.j.; Chinery, 1993; Stone, 2005) 
 

 
Figuur 8. Lavendel, zeer geliefd bij hommels en bijen 
 
Sommige planten produceren nectar. Nectar wordt door de plant afgescheiden als nectariën. Er zijn 
twee vormen van nectariën: florale nectariën en extraflorale nectariën. De florale nectariën maken 
deel uit van de bloem en de extraflorale nectariën bevinden zich buiten de bloem op de plant. 
Nectariën kunnen zich bevinden op de bloemas, de kelkbladen, de kroonbladen, de meeldraden en 
de stamper (Peeters et al., 2012; Doust & Doust, 1988) 
 
Als de plant gezond is en in goede omstandigheden leeft, zal er nectar geproduceerd worden. 
Nectarproductie is afhankelijk van diverse factoren. Temperatuur en vochtvoorziening spelen mee in 
de productie van nectar. Bij stijgen van de temperatuur is er als gevolg een verhoging van de 
suikerafgifte. Deze afgifte is ook onder invloed van de bodemvochtigheid; bij een betere 
vochtvoorziening is er een hogere suikerafscheiding. Tijdens de bloei is er nectarafscheiding. Dit 
gebeurt van de voormiddag tot de namiddag. Maar ’s nacht kan dit ook plaatsvinden wanneer 
nachtvlinders en vleermuizen foerageren en hierdoor de rol van de bestuivers overnemen.  
Binnen de groene delen van de plant worden er met behulp van zonlicht suikers gevormd uit water en 
koolzuur. De suikers worden in verschillende delen van de plant als zetmeel opgeslagen.  Het wordt 
afgebroken tot suikers die door de plant kunnen worden getransporteerd. Door gespecialiseerd 
weefsel wordt het suikerrijke plantensap opgenomen en bewerkt tot een energierijke vloeistof en 
vervolgens weer als nectar uitgescheiden (Peeters et al., 2012; Royal Horticultural Society, 2015; 
Doust & Doust, 1988) 
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Figuur 9. Foeragerende akkerhommel 
 
Suikerconcentraties in nectar variëren per drachtplantensoort. Er zijn drie soorten typen 
nectarsamenstellingen te onderscheiden:  
 a) nectar met overwegend saccharose  
(present in veel soorten van de Ranonkel familie);  
 b) nectar met de drie hoofdsuikers saccharose, glucose en fructose en  
 c)nectar met een overmaat aan glucose en fructose. 
 
Wat drinken bijen? 
 
Bijen hebben, net als alle andere organismen, vocht nodig. Bijen hebben water nodig om hun 
vochtgehalte op peil te houden en ook om van de nectar uit de bloemen honing te maken.  
Zij kunnen water uit meerdere bronnen halen. De drachtplanten bieden weliswaar vocht in vorm van 
het suikerrijke vloeistof maar echt water halen bijen van meerdere bronnen. De dauw op planten en 
gras wordt  door bijen opgedronken, maar ook dauw op de bijenkorven, op stenen en muren wordt 
door bijen opgenomen. Bijen drinken ook uit plasjes water. Honingbijen drinken soms gezamenlijk 
van plasjes water maar het is belangrijk dat de structuur niet te glad is.  
 

 
Figuur 10. Honingbijen in waterbakje met stenen (bron: halterbrothers.files.wordpress.com) 
 
Imkers voeren honingbijen suikerwater in verschillende kunststoffen bakjes; soms komt het voor dat 
er verdronken bijen in het bakje liggen. Een stenen bakje of steen met veel kuilen is geschikt om bijen 
te laten drinken; de structuur van de steen is dermate grof dat de bijen zich kunnen vasthouden en 
niet verdrinken. Nuttig is om wanneer men een bakje of bord gebruikt als waterbron voor bijen deze te 
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vullen met grote kiezels of kleine stenen; dit fungeert als ‘eiland’ en de structuur van dergelijke stenen 
is ook veel grover dan de gladde structuur van een bord of bakje en dit houdt in dat bijen veel meer 
houvast hebben en zichzelf uit het water kunnen verplaatsen (imkerpedia.nl, z.j.; dehoningpot.info, 
z.j.).  
 

 
Figuur 11. Drinkende honingbijen (bron: pinterest.com) 

 
Drachtplanten 
 
Deze paragraaf behandelt de primaire voedselbron van bijen; de drachtplanten die stuifmeel en 
nectar produceren. 
 
Wat zijn drachtplanten? 
 
Drachtplanten zijn planten die twee voor bijen cruciale voedingsstoffen produceren: nectar en 
stuifmeel (pollen). De planten kunnen óf beide stoffen produceren óf een van de twee. Bijen, 
hommels, wespen en tal van andere insecten verzamelen de pollen van de drachtplanten. De pollen 
worden vervolgens gevoerd aan de larven. Drachtplanten ondervinden een voordeel aan de bijen en 
hommels; de pollen worden door de insecten verspreid en hier dragen de insecten bij aan de 
bevruchting en voortplanting van de plantensoorten. Voor stuifmeel zijn bijen volledig afhankelijk van 
bloemen; dit betekent dat als er geen bloemen zijn er ook geen bijen zijn. De belangrijkste functie van 
drachtplanten is daarom te dienen als voedselbron voor insecten, met name (wilde) bijen (University 
of Illinois, z.j.; USDA Forest Service, z.j.; Peeters et al., 2012; Doust & Doust, 1988). 
 
Er zijn meer dan 600 soorten drachtplanten in Nederland. Enkele voorbeelden van voor bijen 
aantrekkelijke drachtplanten zijn: 
 

Kattenstaart Lythrum salicaria Geitenruit Galega officinalis 

Duizendblad achillea millefolium Herfstaster Aster novi-belgii 

Stokroos alcea rosea Wilde marlojein Origanum vulgare 

Slangenkruid Echium vulgare Longkruid Pulmonaria officinalis 

Guldenroede Solidago canadensis Vogelwikke Vicia cracca 

Vlinderstruik Buddleja davidii Knoopkruid Centaurea jacea 

 
Elke soort heeft zijn eigen voorkeuren voor bodemomstandigheden met de correcte voedselrijkdom 
en vochthuishouding. Hierdoor is de keuze voor drachtplanten in een eigen tuin ook deels afhankelijk 
van wat de tuin aan bodem en substraat te bieden heeft.  
 



Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      17 

 
Figuur 12. Akkerhommel in stokroos 
 
 
Verspreiding en leefomstandigheden 
 
Drachtplanten komen door heel Nederland in verschillende diversiteiten en abundanties voor. Er is 
ook diversiteit in preferenties voor zonlicht. Iedere fysisch-geografische regio in Nederland heeft zijn 
eigen soorten die deel uitmaken van de betrekkelijke plantgemeenschappen. Soortendiversiteit hangt 
nauw samen met de bodemomstandigheden, voedselrijkdom en vochthuishouding. Voor een 
complete lijst met drachtplanten en bijbehorende gegevens wordt verwezen naar Koster 
(www.bijenheldesk.nl, z.j.) 
 

  
 
Wat is het belang van drachtplanten? 
 
Drachtplanten vormen de voedselbodem voor honingbijen, wilde bijen en hommels. Deze insecten 
voeden zich, met uitzondering van parasitaire bijen, met de nectar en pollen die geproduceerd 
worden door de planten. Wel 80% van de Nederlandse plantensoorten wordt bestoven door insecten 
en bijen. Bijen vormen samen met vliegen de belangrijkste bezoekers en bestuivers van Nederlandse 
drachtplanten. Omdat drachtplanten dé voedselbron vormen zijn bijen in min of meerdere mate 
afhankelijk van een omgeving met een redelijke diversiteit aan drachtplanten. Goulson (2014) 
vermeldt dat bij ontbreken van diversiteit in drachtplanten er sprake is van een monotome 
voedselpatroon voor de bijen waardoor zij ondervoed zijn of dreigen te raken. Ondervoeding komt 
voor bij alle groepen inheemse bijen een oorzaak hiervan lijkt te berusten bij verdwijnen van 
kruidenrijke graslanden. Een grote diversiteit aan drachtplanten zorgt voor een grote diversiteit aan 
bijen en insecten en bieden gezamenlijk een rijke variatie aan voedselbronnen. Bloemen en planten 

http://www.bijenheldesk.nl/
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in wegbermen, openbaar groen en tuinen hebben een zeer belangrijke functie in de 
voedselvoorziening voor insecten en vooral bijen (Nicholls & Altieri, 2012). 
 
In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw veranderde het gebruik en de omvang van het gebruik van 
het landschap ingrijpend. Hier trad een zichtbare verandering op door herverkaveling, bebouwing en 
aanleg van wegen en dit heeft zich doorgewerkt tot de in de micromilieus. Dit gebruik heeft geleid tot 
verdwijning van veel natuur en dit heeft ook als gevolg de sterkste afname van bijenpopulaties tot 
gevolg gehad (Bijenhelpdesk, z.j.; Nicholls & Altieri, 2012). 
 
Drachtplanten zorgen voor de overleving van wilde bijen. Omgekeerd zorgen bijen ook weer voor de 
overleving van tal van soorten drachtplanten. De planten zijn afhankelijk van insectenbestuiving 
omdat wind alleen niet voldoet. Eventuele verdwijning van stuifmeeloverbrengers zou als gevolg het 
verdwijnen van stuifmeelplantensoorten bewerkstelligen (Nicholls & Altieri, 2012). 
 
Naast de bijen zorgt een diversiteit aan drachtplanten ook voor hun plek en functie binnen gehele 
ecosystemen. Een onderzoek van de KNNV heeft geresulteerd in het feit dat drachtplanten (en 
andere kleine planten) op micro-niveau zelfs erosie tegengaan; de wortelende structuur zorgt voor 
een stevige bodem. Deze individuele krachten die de wortels van de planten bezitten zorgen 
gezamenlijk voor een stevige bodem (KNNV, 2015) 
 
Fenologie en verschillende bloeiseizoenen 
 
Inheemse drachtplanten zijn er gedurende het hele jaar maar komen bloeiend voor van (vroeg) in het  
voorjaar tot (laat) het najaar. Iedere soort heeft zijn eigen jaarlijkse periodes van verschijning. 
Sommige drachtplantensoorten zijn eenjarig waar anderen meerjarig zijn. Dit houdt in dat de ene 
soort enkel dit jaar voorkomt, zich voortplant en daarna niet meer op dezelfde plek groeit het 
volgende jaar terwijl andere soorten jaar na jaar bloeien op dezelfde plek. Afhankelijk van de soort is 
de lengte van de bloeiperiode. Voor tuinen van bewoners is het nuttig om per seizoen een (klein) 
aantal verschillende soorten per seizoen te hebben. Wanneer men maximaal effect wil geven voor 
voedselaanbod is het verstandig om drachtplanten met verschillende bloeiseizoenen te hebben 
(Goulson, 2014). Sommige bijensoorten foerageren tot in het najaar waar anderen in het voorjaar 
beginnen. Planten met verschillende bloeiseizoenen die bij elkaar staan zorgen voor een overlappend 
effect voor aanbod van stuifmeel en nectar. Steeds vaker worden naast inheemse plantensoorten ook 
exoten toegevoegd in tuinen. Hier zitten ook veel mediterrane soorten tussen. Inheemse soorten zijn 
over het algemeen al uitgebloeid waar mediterrane soorten doorgaan met bloeien en de productie 
van stuifmeel. Bij een tuinontwerp is het nuttig om een plan op te stellen voor gebruik van 
drachtplantensoorten waarbij de fenologieën en herkomsten elkaar overlappen. Een voedselbron die 
het jaar rond aanwezig is, biedt hogere overlevingskansen en dit maakt een tuin ecologisch veel 
waardevoller. 
Tuincentra verkopen veel exoten waaronder Mediterrane soorten. Deze soorten hebben een andere, 
maar overlappende, fenologie. Exoten zijn vaak aanwezig in tuinen van bewoners, en deze zorgen 
voor een overlappend voedselaanbod in combinatie met inheemse soorten. 
 
Ecologische betekenis tussen bijen en drachtplanten 
 
Bijen en drachtplanten hebben een gezamenlijke ecologische betekenis. Wanneer het gaat om 
bestuiven van bloemplanten vormen (wilde) bijen de belangrijkste groep bestuivers. Door hun 
biologische en ecologische eisen zijn bijen volledig afhankelijk van drachtplanten voor het stuifmeel 
en nectar. Bijen en planten delen een co-evolutie: het evolutionaire proces tussen soorten die elkaar 
in stand houden. Daarom delen planten ook de ecologische betekenis met de bijen. De planten zijn 
afhankelijk van de bijen voor hun voortbestaan; zij zijn er op gebouwd om heel efficiënt stuifmeel te 
ontvangen en af te geven. Bijen en planten zorgen gezamenlijk voor mogelijkheden voor andere 
organismen. Een drachtplantgemeenschap biedt schuilplekken en voedsel voor tal van andere 
soorten insecten, vogels en spinnen. Zonder drachtplanten en (wilde) bijen zou de biodiversiteit 
aanzienlijk lager liggen (Nicholls & Altieri, 2012; FAO, 2009) 
 
Economische betekenis en waarde van drachtplanten en bijen 
 
Meer dan 75% van de bloemgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen en insecten. Bijen 
vormen hierbij een belangrijke schakel. Zonder bijen is er geen tot amper bestuiving van 
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voedselgewassen voor de mens. Bijen zijn hiermee essentieel voor de landbouw en met name de 
fruitteelt. Als voorbeeld levert bijenbestuiving een opbrengst voor de nationale appelteelt van 16 tot 20 
miljoen euro (Alterra, 2015; Nicholls & Altieri, 2012; FAO, 2009;). Wereldwijd zorgt bijenbestuiving 
voor een jaarlijkse opbrengst van ruim 265 miljard euro (Lautenbach et al., 2012, in Greenpeace, 
2014). Naast gewassen zijn grofweg 90% van alle bloeiende wilde planten afhankelijk van bestuiving 
door bijen (Greenpeace, 2014). 
 
Alterra Wageningen heeft een experiment uitgevoerd om aan te tonen wat de bijdrage is van 
bestuiving door bijen aan de Elstar appel. Het doel van het onderzoek was het agronomisch en 
economisch kwantificeren van de bijdrage van bestuivende diensten door wilde en gedomesticeerde 
bijen aan de landbouwkundige productie van de appel en de blauwe bes. Voor beide gewassen is op 
vijftien verschillende bedrijven onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek is onderzocht hoeveel en 
welke soorten bestuivers de bloemen van de fruitgewassen bezochten. Tijdens het oogsten werd van 
een aantal planten de kwaliteit van de vruchten en de vruchtzetting bepaald; hierbij werd gelet op de 
vruchtmaat, symmetrie van de vrucht en het vruchtgewicht. Door middel van een 
bestuivingsexperiment werd op ieder bedrijf onderzocht en bekeken hoe de oogstopbrengst 
verschilde. Dit gebeurde in drie situaties: vrije bestuiving door wind en insecten op open bloemen, 
gemaximaliseerde bestuiving door middel van handbestuiving en het ontbreken van 
insectenbestuiving waarbij windbestuiving wél mogelijk was. Door het vergelijken van de resultaten 
van de drie verschillende soorten bestuiving werd achterhaald of er sprake is van een limitatie van de 
opbrengst door absentie van bestuivers. Als resultaat bleek dat bij gebrek aan insectenbestuivers, 
bijen, er een daling was van 40% in de opbrengst van de Elstar-percelen in kg per hectare. Een 
afname werd ook waargenomen bij de blauwe bes bij gebrek aan bestuivers; zelfs met 56%. 
Concluderend neemt het resultaat in aantal kg en vruchten per teeltoppervlak af evenals de kwaliteit 
van de vruchten wanneer er geen insecten of bijen zijn om te bestuiven. Bestuiving door bijen heeft 
gezorgd voor een hogere opbrengst, meer vruchten per teeltoppervlak, hogere kwaliteit van de 
vruchten (waaronder een hogere symmetrie). Dit experiment toont aan dat bestuivers invloed hebben 
op de economische opbrengsten van gewassen evenals de kwaliteit van de gewassen. Wilde 
bestuivers, waaronder de wilde bijen, leveren hierbij een belangrijk aandeel in de bijdrage van de 
totale bestuiving van voedselgewassen. Er wordt gesteld dat bijna een kwart van de totale opbrengst 
in kg per hectare afhankelijk is van wilde bestuivers. Zonder deze bestuivers lijkt het zelfs niet 
economisch rendabel. De bijdrage van bestuivers aan appels en blauwe bessen loopt jaarlijks in 
duizenden euro’s per hectare; landelijk liggen de opbrengsten tot miljoenen euros. Zonder bestuivers 
zouden de economische opbrengsten aanzienlijk lager liggen evenals de kwaliteit van de vruchten  
(De Groot et al., 2015). 
Bestuiving door bijen en insecten geeft goede oogsten in de appelteelt in de Verenigde Staten. Bijna 
alle variaties in appels zijn van nature steriel en hebben een andere variatie aan appel nodig om te 
zorgen voor de productie van adequate en goede opbrengsten. Bloesem van appelbomen produceert 
meer nectar dan bloesem van de meeste andere fruitsoorten. Bloesem van appelbomen is zeer 
geliefd bij bijen in nabije omgevingen. Voor bestuiving van alle bloemen in appelboomgaarden is een 
groot aantal bijen nodig. In de Verenigde Staten worden commerciële bijenhouders of imkers 
ingehuurd om de boomgaarden te voorzien van een goede bestuiving (Chagnon, 2008). 
 
Bij ontbreken van wilde bijen op voedselakkers zijn de teeltresultaten aantoonbaar lager. De bijdrage 
van wilde bijen werd onderzocht aan de opbrengst van appels en blauwe bessen. Onderzoek toonde 
aan dat de wilde bijen niet alleen zorgden voor een hoger aantal kilogrammen vruchten maar ook 
vruchten van een hogere kwaliteit. Hogere kwaliteit en hoger aantal kilogrammen verhoogt de winst 
van de teler (Alterra, 2015; Nicholls & Altieri, 2012; FAO, 2009; Natural Resources Defense Council, 
2011; U.S. Department of Agriculture, 2011). Uit onderzoek van Bommarco et al. (2012) is gekomen 
dat bijen- en insectenbestuiving ervoor zorgt dat het gewicht van de zaden van koolzaad (Brassica 
napus) per exemplaar met 18% is toegenomen: de marktwaarde is met 20% toegenomen.  
 
Tomaten vallen onder plantensoorten die door bijen bestoven worden. Met name hommels zijn ideale 
en zeer geschikte bestuivers. Er is voor de tomatenteelt een tekort aan hommels om de uitgestrekte 
omvang van tomatenplanten te bestuiven. Tomatentelers gebruiken in kassen soms eigen manieren 
om tomaten te bestuiven. Sommige tomatentelers maken zelfs gebruik van een soort ‘vibrator’ om het 
stuifmeel te bemachtigen van de planten. Het stuifmeel van een tomatenbloem wordt heel stevig 
vastgehouden in de helmknop; de enige manier om het stuifmeel los te krijgen is door middel van 
vibratie. Hommels zijn een van de weinige soorten insecten die met hun lichaam kunnen vibreren in 
de plant tijdens het foerageren. Hiermee kan gesteld worden dat hommels zijn aangepast om van een 
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dergelijke plant stuifmeel te bemachtigen. Dit laat zien hoe belangrijk hommels zijn voor de 
voortplanting van dergelijke plantensoorten. Het is ook aangetoond dat tomatenbestuiving door 
hommels vele malen efficiënter verloopt; hommelbestuiving levert betere tomaten op (Spivak, TED 
conferentie, 2013).  
 
Bezitters van openbare tuinen, eigenaren van grond en landheren kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het voortbestaan van bijen. Dit voortbestaan kan gekoppeld worden aan de economische 
voedsel-gerelateerde noodzaak van bijen. Wanneer veel bijen (in soort en abundantie) voortkomen uit 
de buurttuinen kan dit lokaal op ecologisch niveau veel positieve gevolgen teweeg brengen. Meer 
bijen zorgen voor meer bloemen en omgekeerd (zowel economische als esthetische soorten). Voor 
bezoekers van dergelijke tuinen is de diversiteit van de planten een aantrekkelijk gezicht en op 
economisch gebied kan dit ook meer bezoekers geven, evenals een grotere belevingswaarde. 
 

Habitat, biotoop en tuinen als leefgebied 
 

Deze paragraaf beschrijft in het algemeen het habitat en biotoop van bijen, zowel in de natuur als 
gerelateerd aan (particuliere) tuinen. Voor tuinen wordt ook een beschrijving gegeven over bijenhotels 
en het nut van deze objecten. 
 
Habitat en biotoop 
 
Iedere bijensoort heeft zijn eigen habitat: zijn plek waar hij leeft, voedsel haalt en zich voortplant. De 
verschillende stadia van de bijen hebben eisen aan hun habitat. Eisen van volwassen bijen binnen 
hun leefgebied zijn; 

 de aanwezigheid van drachtplanten; 

 de vegetatie en structuren die kunnen dienen als baken voor oriëntatie, patrouillevluchten en 
territorium; 

 geschikte nestelgelegenheid; 

 het microklimaat (straling van de zon, temperatuur, vochtigheid, beschutting, expositie 
(openheid), de hellingshoek en samenstelling van de bodem) 

 
Voor koekoeksbijen geldt dat er gastheren aanwezig moeten zijn. Het voedsel bestaat uit de proviand 
van de gastheer. 
De eisen van het larvestadium zijn:  

 een geschikt microklimaat met de juiste temperatuur en vochtgraad;  

 voedsel in vorm van stuifmeel en nectar (de proviand) 

Bijen leven nabij of op plekken waar drachtplanten aanwezig zijn (Chinery; 1993). Dit zijn planten die 
stuifmeel en nectar produceren. Er is een grote variatie biotopen waarbinnen deze planten leven, 
waaronder bossen, bosranden, graslanden, doornstruwelen, heide, en kruidenrijke graslanden. Een 
biotoop is een landschapstype waarbinnen organismen kunnen leven en ontwikkelen, bijvoorbeeld 
een bos, rivier, duinlandschap of kustgebied. Binnen een biotoop kunnen meerdere habitats 
onderverdeeld worden. De habitat zou in twee deelhabitats omschreven kunnen worden: één waar 
bijen het voedsel halen en een waar de bijen nestelen. De deelhabitats komen meestal in hetzelfde 
biotoop voor. Meerdere soorten bijen komen voor in dezelfde biotoop binnen hetzelfde habitat 
(Peeters et al., 2012; Stone, 2005). 
 
Tuinen als leefgebied 
 
Openbare tuinen, kindertuinen, kruidentuinen en particuliere tuinen kunnen zeer geschikte 
leefgebieden zijn bijen. Bewoners bepalen zelf  de mate van beplanting in hun tuin. Een tuin kan 
bestaan uit verharding tot open grond met veel tot weinig beplanting. Om de kans voor foeragerende 
bijen in de tuin te vergroten, kan er voor gekozen worden om drachtplanten te nemen die 
aantrekkelijk zijn voor meerdere soorten. Soorten als duizendknoop, kattenstaart, kogeldistel en 
duizendblad trekken naast verscheidene soorten hommels ook veel wilde bijensoorten aan.  
 
In tuinen waar veel verharding is en beperkt tot geen planten groeien heeft de bij ook niets halen voor 
wat betreft voedsel. Waar veel verharding aanwezig is kan ervoor gekozen worden een gedeelte van 
de betegeling weg te halen en dit op te vullen met drachtplanten in de bodem. Planten in bakken 
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houden kan wel en is positief voor bijen, maar dit is wel onderhoudsintensief omdat er steeds water 
gegeven moet worden. 
 
Tuinen waar relatief veel beplanting in vorm van stuifmeelplanten aanwezig is hebben over het 
algemeen veel bijen. Een divers aanbod in drachtplantsoorten biedt een gevarieerd dieet. Dit op zijn 
beurt maakt tuinen een preferabele voedingsbron waarbij er meer kans is op nestelen van 
bijensoorten (Landschap Noord Holland, z.j.; Koster, z.j.) . In Nederlandse tuinen komen meerdere 
wilde bijensoorten voor en de grootste reden hiervoor is een abundante, diverse voedselbron binnen 
bereik. Een diverse voedselbron vergroot ook de kans voor diversiteit aan bijensoorten. 
Kruidenhoekjes zijn nuttig met soorten als rozemarijn, lavendel, tijm, marjolein en venkel. Het is ook 
nuttig om dergelijke kruiden bij elkaar te plaatsen zodat de bijen op een efficiënte wijze hun werk 
kunnen uitvoeren.  
Tuinen kunnen ook heggen, struiken of bomen hebben die een uitstekende voedselbron kunnen zijn 
voor bijen. Spaanse aak, wilde appel, meidoorn, kardinaalsmuts en wilde liguster zijn zeer geschikte 
soorten (Koster, z.j.). 
Combinaties van beplanting en verharding zijn uiteenlopend, maar zolang er drachtplanten zijn en de 
zon schijnt wordt de kans vergroot op bijen (Koster, z.j.).  
 
Bijenhotels en objecten in tuinen 
 
Bijenhotels kunnen in de tuin worden toegevoegd om nestelgelegenheid te bieden. Vele soorten wilde 
bijen en wespen maken gebruik van dergelijke objecten; meerdere soorten kunnen gebruik maken 
van één bijenhotel. Men kan er voor kiezen om meerdere bijenhotels te nemen. Bijenhotels bestaan 
in verschillende afmetingen en vormen. Men kan zelf een bijenhotel maken met eenvoudige 
natuurlijke materialen. Een bekend gezicht is een blok hout waarbij gaten zijn geboord, maar volgens 
Kleijn (2014) zijn wilde bijen kieskeurig en hebben zij preferentie voor stengels die aan één kant zijn 
afgesloten. De minimale diameter moet 4 mm zijn. Andere bijenhotels bestaan uit rietstengels, 
bamboestengels, Japanse duizendknoopstengels (Evers, 2007) of andere holle takjes. Deze kunnen 
worden samengebonden en opgestapeld in een open houten kist of andere constructie. De holtes en 
openingen in het hotel fungeren voor de nesten waarbinnen de larven ontwikkelen (Breugel, 2012). 
Het is ook nuttig om bijenhotels nabij de directe omgeving van de drachtplanten te plaatsen (Stichting 
EIS, 2012). 
 

 
Figuur 13. Bijenhotel met voedselbron van lavendel 
 
Volgens Mader et al. (2009) is het van belang om de bijenhotels niet constant in zonlicht te laten 
omdat dit de larven fataal kan worden door te hoge temperaturen. Het is goed om de bijenhotels in de 
ochtendzon te laten maar in de loop van de middag in de schaduw. Ook is het van belang om de 



Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      22 

hotels niet op de grond te plaatsen maar te hangen aan een wand; dit is belangrijk om schade door 
regen of overbegroeiing te vermijden (Mader et al., 2009). 
 

 
Figuur 14. Bijenhotel met verschillende maten aan openingen 
 
Takkenrillen en houtwallen fungeren als nestgelegenheid voor tal van insecten. Bijen kunnen ook 
tussen of onder takkenrillen nestjes bouwen. Dit object bestaat uit stukken dood hout of takjes, 
twijgjes en schors op een hoop gelegd en bij elkaar gehouden met draad of takken (Mader et al., 
2009) 
 

 
Figuur 15. Takkenrillen/hopen in een tuin, waardevol voor insecten 
 
Zonlicht 
 
Bijen en planten houden van zonlicht. Wanneer de zon schijnt komen bijen tevoorschijn op plekken 
waar stuifmeelplanten zijn. In de zomer kan de zon opkomen rond 6 of 7 uur. Bijen vliegen al gauw 
wanneer de zon schijnt. Zonlicht zorgt voor warmte, zicht en de bouw van vitaminen in het lichaam 
van de bij. Hommels vliegen ook bij veel zonlicht maar deze groep bijen kan ook na zonsondergang 
vliegen, zij het in mindere mate (Peeters et al., 2012; Honeybeesuite.com, z.j.) Een tuin die 
gedurende de hele dag in de volle zon staat met drachtplanten die ook van de zon profiteren zal meer 
kans hebben op bijen (zowel abundantie als diversiteit) dan een tuin die slechts 3 tot 4 uur in de zon 
staat. De inrichting van de tuin heeft effect op het aantal zon-uren. De inrichting kan bestaan uit een 
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grote boom die al het zonlicht tegenhoudt of een grote nieuwgebouwde schuur die ook zonlicht 
tegenhoudt. Daarentegen, een tuin die alleen is ingericht met relatief lage objecten (zowel planten als 
antropogene objecten) niet hoger dan 1.50 zorgt voor minder schaduw dan hoge bomen, afhankelijk 
van de plaatsing en de zonrotatie. Omgekeerd heeft zonlicht ook effect op de inrichting: hierbij komt 
het effect van de zon op de planten. De zon heeft hierbij effect op de groei van de planten; door 
fotosynthese produceert de plant suikers. 
Voor bijenkolonies in bijenkasten is het beter om ze niet in de volle zon te laten over de dag heen. Het 
is beter om de kasten op plek te zetten waar afwisselend zon en schaduw is. Wilde honingbijen, 
evenals wilde bijen, hebben hun nesten meestal op half beschaduwde plekken. Kasten met kolonies 
die in de volle zon staan vliegen eerder omdat de bijen sneller opwarmen en hierdoor actief worden. 
Kasten in de volledige schaduw hebben kolonies die minder activiteit vertonen en hierdoor is 
halfschaduw beter (Stone, 2006; Honeybeesuite, z.j.). 
 
Bedreigingen voor bijen 
 
Bijen kennen veel bedreigingen. Het fenomeen van bijensterfte is actueel en regelmatig verschijnt er 
in de media een artikel over dit fenomeen. Dit hoofdstuk geeft enkele bedreigingen weer die van 
kracht zijn: ondervoeding en verlies van leefgebied, parasieten, predatoren en verdelgingsmiddelen. 
 
Ondervoeding en verlies van leefgebied 
 
Over de eeuwen heen heeft de mens zijn landbouwtechnieken verbeterd, het landgebruik uitgebreid 
en omvangrijke stukken land ontdaan van zijn kruidenrijke graslanden. Er zijn steeds meer 
monoculturen ontstaan. Dit heeft geleid tot minder voedselbronnen. Hierdoor missen bijen 
voedingsstoffen en raken ondervoed. Ondervoeding zorgt voor een lagere weerstand waarbij de kans 
op ziekten groter wordt. 
Hommels zijn in de afgelopen 30 jaar sterk achteruitgegaan, dit geldt voor  21 soorten. Hommels 
hebben langere tijd nodig om kolonies op te bouwen en hierdoor hebben zij ook langer 
voedselbeschikbaarheid nodig. Het dynamische en almaar versnipperende landschap in Nederland 
zorgt voor onderbrekingen in het voedselaanbod en hiervan wordt gespeculeerd dat dit leidt tot 
ondervoeding met als gevolg lagere overlevingskansen (Klein & Raemakers, in litt. 2008). 
 
Verschillende soorten bijen hebben verschillende voedselpatronen. Sommige soorten prefereren 
bepaalde soorten planten terwijl andere bijensoorten meer ‘allround’ zijn en een groter assortiment 
aan planten bezoeken en bestuiven. Bij gebrek aan diversiteit van drachtplanten in het openbaar 
groen wordt voedsel ontnomen van verschillende soorten waardoor de bijendiversiteit afneemt 
(Koster, z.j.; Stone, 2006). 
 
Uit onderzoek van Scheper (2014) is uitgekomen dat de populatietrend van waardplanten bepalend is 
voor de populatietrend van bijbehorende bijensoorten. Wanneer de voorkeursplanten achteruit gaan 
zullen de bijen ook achteruitgaan. Omgedraaid geldt ook; wanneer de voorkeursplanten vooruit gaan 
zullen de bijbehorende bijensoorten ook vooruitgaan. Ook geldt dit andersom; wanneer de 
bijensoorten vooruit gaan zullen de voorkeursplanten ook vooruit gaan. Dit onderzoek vermeld ook 
dat grotere soorten wilde bijen harder zijn achteruit gegaan dan de kleinere soorten. Grotere soorten 
hebben meer voedsel nodig en zijn hierdoor afhankelijk van een groter aanbod aan bloemen. 
Scheper vermeld ook dat standaard bloemenmengsels niet voldoen om de achteruitgang het tij te 
keren. Er zijn gerichte maatregelen nodig om beschikbaarheid van de voorkeurswaardplanten van 
verschillende soorten bijen in het landschap terug te brengen.  
 
De intensiteit van landbouw is de afgelopen 100 jaar sterk toegenomen. Het gebruik van land voor 
vee of monocultuur heeft ervoor gezorgd dat de lokale wilde bloemenvelden sterk zijn afgenomen óf 
zijn verdwenen (Wesche et al., 2012; Koster, z.j.; Goulson, 2014). Verlies van leefgebied heeft ervoor 
gezorgd dat geschikte plekken versnipperd zijn geraakt en dat de soortendiversiteit en –abundantie is 
afgenomen (Wesche et al., 2012). Bijen moeten meer energie besteden aan het vinden van voedsel 
omdat zij grotere afstanden moeten afleggen (Goulson, 2014; Peeters et al., 2012). Landbouw is niet 
alleen de oorzaak; industrie, verstedelijking en verharding spelen ook mee (Greenpeace, z.j.) 
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Parasieten 
 
Parasieten voor bijen bestaan uit een groot deel van insecten, wormen en mijten. Voor dit onderzoek 
worden de bekendste soorten behandelt die directe impact hebben op bijensterfte en - achteruitgang. 
 
Varroamijt 
 
De varroa-mijt, afkomstig van Azië, heeft ervoor gezorgd dat hele kolonies ten onder zijn gegaan. De 
varroamijt is een parasiet die zich voortplant op de larven van honingbijen. Mijten zijn in kolonies 
aanwezig in bijenkorven en kunnen een heel nest met legsel besmetten. De mijten gaan over op de 
volwassen bijen en de bij neemt de mijten mee tijdens het foerageren. Tijdens contact met andere 
bijen stappen de mijten over op de andere exemplaren en zo verspreidt de mijt zich van bijenkolonie 
naar bijenkolonie. De mijten veroorzaken wonden in de volwassen bijen waaruit zij het hemolymfe 
opzuigen. Bijen raken hierdoor verzwakt en door de wonden kunnen andere ziektekiemen 
binnendringen. Ook de larven van de bijen worden voor het hemolymfe aangevallen. De ontwikkeling 
van de larf komt hierdoor in achterstand en misvormingen zijn hier het gevolg van. Meestal is binnen 
drie jaar een hele kolonie bijen zodanig aangetast dat de kolonie verloren gaat (Peeters et al., 2012; 
DLO, 2010; Ambrose, 2000) 
 

 
Figuur 16. Varroamijt (bron: bijenhouden.net) 
 
In de zomer en nazomer zijn de mijten in aantal op zijn hoogst. Dit is ook de tijd dat de meeste 
‘infecties’ op andere bijen plaatsvinden. Tijdens de winter sterft een groot deel van de mijten. Dit is de 
periode waar de mijten ook in de nesten van de bijen zitten tussen het broedsel; voorwaarde voor 
overleving van de mijten is dan ook dat er bijennesten moeten zijn (Ambrose, 2000). 
De belangrijkste redenen voor verspreiding van de varroa-mijt is de mens, in het bijzonder de imker. 
Er is internationale handel in bijenvolken en koninginnen en door deze handel komt de varroamijt in 
contact met nieuwe omgevingen en nieuwe nesten. Verwisselen van besmette raten speelt ook een 
rol in de verspreiding van de mijt (HBHC, 2015; Ambrose, 2000). 
Methoden ter bestrijding van de varroamijt die momenteel gebruikt worden door imkers zijn 
poedersuikerbehandeling, darrenraat wegsnijden, bestrijding met oxaalzuur, mierenzuur en thymol. 
Sommige bijenvolken lijken zelf ook tegen de varroamijt resistentie te hebben. Wilde honingbijen die 
in bomen nestelen krijgen geen varroabestrijding maar blijken niet ten onder te aan door de mijt. 
Mogelijk speelt natuurlijke selectie hier een rol; natuurlijke selectiedruk verwijdert de virulente werking 
van de varroamijt en sterfte is vele malen lager in dit soort kolonies (HBHC, 2015). 
 
Nosema parasiet 
 
De Nosema-parasiet is ook een oorzaak van de achteruitgang van bijen. Nosema is een eencellige 
parasiet die leeft in de middendarm van de honingbij. Wereldwijd komt de Nosema-parasiet voor. De 
ziekte wordt overgedragen door ovale lichaampjes; deze vormen de sporen van de ziekte. Tijdens het 
poetsen van de cellen worden de sporen door de bijen opgenomen. Na het opnemen van de sporen 
komen deze terecht in de honingmaag en komen dan als pakketjes in de maagdarm terecht 
waarbinnen zij ontkiemen. Het maagdarmstelsel van de bij wordt aangetast en zal hierdoor minder 
goed functioneren. Epitheelcellen zullen hierdoor verslechteren en als gevolg verslijten cellen sneller. 
Een geïnfecteerde bij legt dan slechte eiwit-vetlichaampjes aan. Geïnfecteerde bijen zijn herkenbaar 
aan het gezwollen achterlijf en deze liggen dan ziek of uitgeput om en op de bijenkast (Mussen, 2005) 
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Figuur 17. Nosema parasiet  (bron: dave-cushman.net) 

 
Bacteriën 
 
Bacteriële infecties eisen ook hun tol in kolonies. De verzamelnaam voor veel verschillende bacteriële 
infecties is vuilbroed. Bacteriën worden overgedragen door een besmette voedsterbij wanneer zij de 
larven voedt. Vuilbroed kan de dood als gevolg hebben bij larven, maar dwerggroei, misvorming en 
verkleuring van de larve zijn ook gevolgen. In het ergste geval kan de vuilbroed zoveel larven 
aantasten dat er niet genoeg gezonde larven opgroeien en dit betekent het einde van een heel 
bijenvolk. Bacteriële infecties zijn  nog gevaarlijker wanneer de bij al te maken heeft met 
ondervoeding en een al slecht functionerend en ontstoken maagdarmstelsel. De pathogenen hebben 
nog meer kans zich te ontwikkelen wanneer het immuunsysteem van de bij verzwakt is (Blacquiere, 
z.j.; Bijenhouders.nl, z.j.; Debijen.nl, z.j.). 
 
Predatoren 
 
Naast parasitaire insecten zijn er ook insecten die jagen op bijen. De hoornaar is een grote wesp die 
complete kolonies honingbijen binnen enkele uren verwoest. Hoornaars doden de volwassen bijen en 
nemen de honing en bijenlarven mee om deze te voeden aan hun eigen larven. Hoornaars zijn twee 
keer zo groot als een honingbij en hebben krachtige kaken. Bijen zijn niet opgewassen tegen 
hoornaars en kunnen zich niet tot nauwelijks verdedigen (Chinery, 1993). 
Andere predatoren zijn plooivleugelwespen, diverse soorten spinnen, maar ook diverse soorten 
vogels, zoogdieren en reptielen. Tal van vogelsoorten eten bijen. Onder zoogdieren vallen onder 
meer beren, muizen, dassen, vossen en wezels (Bumblebee.org, z.j.; agdev. anr.udel.edu, z.j.).  
 

Verdelgingsmiddelen in de landbouw 
 
Het gebruik van pesticiden is toegenomen ten behoeve van de landbouw. Tegenwoordig worden vaak 
systemische pesticiden gebruikt,  die de stoffen neonicotinoïden bevatten. Systemische pesticiden 
zijn verdelgingsmiddelen die compleet worden opgenomen in de plant tot in het stuifmeel. Op deze 
manier komen bijen direct in contact met de werkzame stoffen. Deze stoffen hebben een negatieve 
werking op het zenuwstelsel: hierdoor raken de dieren gedesoriënteerd en kunnen derhalve hun nest 
niet meer terugvinden. Onderzoek heeft aangetoond dat de neonicotinoïde systemische pesticiden  
een rol spelen bij bijensterfte. De combinatie van verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in 
combinatie met ondervoeding zorgt ervoor dat de gezondheid van bijen niet goed is. Er is nog 
discussie over het aandeel van neonicotinoide pesticiden in bijensterfte en bijengezondheid maar 
volgens Goulson (2014) en Earth Focus (2013) begint het bewijs groter te worden voor de negatieve 
werkingen op de gezondheid. Bekend is wel dat overal waar systemische pesticiden worden 
toegepast er een groot aandeel aan bijensterfte en Colony Collapse Disorder is (U.S. department of 
Agriculture, 2011). Het fenomeen van Colony Collapse Disorder (verdwijnziekte) is dat wanneer 
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bijenvolken ’s ochtends de korf uitvliegen maar niet meer terugkomen, of dat er massale sterfte van 
bijen plotseling speelt. 
 

 
Figuur 18. Colony collapse disorder: lege kasten, dode bijen 
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2. Resultaten 

 
Resultaten van het veldwerk 
  
De resultaten van het veldwerk zijn vermeld in bijlage 5. Deze resultaten behandelen de variabelen 
die per tuin zijn onderzocht en zijn bekrachtigd met tabellen en de beschrijvingen van de 
klassenindelingen per variabele. Er is voor gekozen deze resultaten in een bijlage te plaatsen. 
 
 
Variabelen met significanties 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de verschiltoetsen van de onderzochte variabelen per tuin. 
Alle variabelen zijn verwerkt in het programma SPSS en hiermee is de significantie per variabele 
berekend. De significantie zegt iets over het mogelijke verband tussen twee of meer variabelen; hoe 
dichter bij het getal nul hoe meer verband er speelt tussen twee variabelen. Wanneer de significantie 
het getal 0,005 overschrijdt is er geen sprake van een verband tussen de variabelen. 
 
Alle resultaten zijn samengevoegd in twee tabellen: tabel 12 geeft de variabelen weer die voor dit 
onderzoek een sterk verband bleken te hebben en tabel 13 geeft weer welke geen verschil bleken te 
hebben. Met de significanties wordt ook gelijk per variabele de conclusie gegeven. Beide tabellen zijn 
gerangschikt op significanties van meest significant naar minder significant, ofwel in niveau van 
verband. Ook zijn de correlatiecoëfficiënten gegeven. Voor de coëfficiënt geldt dat hoe groter de 
afwijkingen zijn van de punten op de lijn in de grafiek hoe lager de correlatie is en omgekeerd hoe 
kleiner de afwijkingen zijn hoe hoger de correlatie is. Een hogere correlatie geeft meer verband 
tussen variabelen.  
 

Tabel 1. Variabelen met verband 
Variabele Correlatie- 

coëfficiënt 
Significantie Conclusie 

Drachtplantendiversiteit 
- bijenabundantie 

0,300 0,000 Er is verband tussen drachtplantendiversiteit en 
bijenabundantie: hoe meer diversiteit aan 
drachtplanten, hoe meer exemplaren bijen 

Oppervlak 
drachtplanten - 
Bijendiversiteit 

0,279 0,000 Er is verband tussen het oppervlak drachtplanten en 
de bijendiversiteit: hoe groter het oppervlak aan 
drachtplanten, hoe meer verschillende soorten bijen 

Oppervlak 
drachtplanten - 
Bijenabundantie 

0,391 
 

0,000 Er is wel verband tussen het oppervlak aan 
drachtplanten en de bijenabundantie: hoe groter het 
oppervlak aan drachtplanten, hoe meer exemplaren 
bijen 

Oppervlak 
drachtplanten – Wilde 
bijen abundantie 

0,275 0,000 Er is wel verband tussen het oppervlak aan 
drachtplanten en de abundantie van wilde bijen: hoe 
groter het oppervlak aan drachtplanten, hoe meer 
exemplaren wilde bijen 

Objecten 
nestelgelegenheid – 
Wilde bijen abundantie 

0,254 0,000 Er is wel verband tussen objecten voor 
nestgelegenheid en de abundantie van wilde bijen: 
in tuinen met bijenhotels of objecten voor 
nestgelegenheid zijn meer exemplaren wilde bijen 
waargenomen 

Zonrotatie - 
Bijendiversiteit 

0,320 0,000 Er is wel verband tussen de zonrotatie en de 
bijendiversiteit: hoe meer en hoe langer zon in een 
tuin hoe meer soorten bijen zijn waargenomen 

Zonrotatie - 
Bijenabundantie 

0,285 0,000 Er is wel verband tussen de zonrotatie en de 
bijenabundantie: hoe meer en hoe langer zon in een 
tuin hoe meer exemplaren bijen zijn waargenomen 

Objecten 
nestelgelegenheid - 
Bijenabundantie 

0,243 0,001 Er is wel verband tussen objecten voor 
nestgelegenheid en bijenabundantie: in tuinen met 
bijenhotels of objecten voor nestgelegenheid zijn 
meer exemplaren bijen waargenomen 

Objecten 
nestelgelegenheid- 
Bijendiversiteit 

0,226 0,001 Er is wel verband tussen objecten voor 
nestgelegenheid en bijendiversiteit: in tuinen met 
bijenhotels of objecten voor nestgelegenheid zijn 
meer soorten bijen waargenomen 



Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      28 

Oppervlakte - 
bijenabundantie 

0,212 0,001 Er is wel verband tussen de oppervlakte van tuinen 
en de bijenabundantie: hoe groter het oppervlak van 
de tuin hoe meer exemplaren bijen zijn 
waargenomen 

Verharding - 
Bijendiversiteit 

0,233 0,001 Er is wel verband tussen de verharding in tuinen en 
de bijendiversiteit: hoe meer verharding in een tuin 
hoe minder soorten bijen zijn waargenomen 

Verharding - 
Bijenabundantie 

0,196 0,002 Er is wel verband tussen de verharding in tuinen en 
de bijenabundantie: hoe meer verharding in een tuin 
hoe minder exemplaren bijen zijn waargenomen 

Oppervlak 
drachtplanten – Wilde 
bijen diversiteit 

0,197 0,002 Er is wel verband tussen het oppervlak aan 
drachtplanten de diversiteit van wilde bijen: hoe 
groter het oppervlak aan drachtplanten hoe meer 
soorten bijen zijn waargenomen 

Drachtplantendiversiteit 
- bijendiversiteit 

0,216 0,003 Er is wel verband tussen de diversiteit van 
drachtplanten en de bijendiversiteit: hoe groter de 
diversiteit van drachtplanten hoe groter de diversiteit 
van bijen 

Water - Bijenabundantie 0,176 0,004 Er is wel verband tussen de diversiteit van 
drachtplanten en de bijenabundantie: bij 
aanwezigheid van water in/en/of om tuinen zijn 
meer bijenexemplaren waargenomen 

Drachtplantendiversiteit 
– Wilde bijen 
abundantie 

0,177 0,007 Er is wel verband tussen de diversiteit van 
drachtplanten en de abundantie van wilde bijen: hoe 
groter de diversiteit van drachtplanten hoe meer 
exemplaren wilde bijen zijn waargenomen 

Drachtplantendiversiteit 
– Wilde bijen diversiteit 

0,143 0,016 Er is wel verband tussen de diversiteit van 
drachtplanten en diversiteit van wilde bijen: hoe 
groter de diversiteit van drachtplanten hoe meer 
soorten wilde bijen zijn waargenomen 

Objecten 
nestelgelegenheid – 
Wilde bijen diversiteit 

0,124 0,017 Er is wel verband tussen de objecten voor 
nestgelegenheid en de diversiteit van wilde bijen: in 
tuinen met bijenhotels en objecten voor 
nestgelegenheid zijn meer soorten wilde bijen 
waargenomen 

Water - Bijendiversiteit 0,106 0,029 Er is wel verband tussen aanwezigheid van water 
en de diversiteit van bijen: bij aanwezigheid van 
water in/en/of om tuinen zijn meer soorten bijen 
waargenomen 

 

Tabel 2. Variabelen zonder verband 
Variabele Correlatie- 

coëfficiënt 
Significantie Conclusie 

Oppervlakte - 
bijendiversiteit 

0,072 0,075 Er is geen verband aangetroffen tussen de 
oppervlakte van de tuinen en de soortendiversiteit 
van bijen 

Ouderdom - 
Bijenabundantie 

0,060 0,218 Er is geen verband aangetroffen tussen de 
ouderdom van de tuinen en het aantal exemplaren 
waargenomen  bijen 

Ouderdom - 
Bijendiversiteit 

0,045 
 

0,287 Er is geen verband aangetroffen tussen de 
ouderdom van de tuinen en het aantal soorten bijen 

Chemische 
pesticidengebruik - 
Bijendiversiteit 

0,032 0,361 Er is geen verband gevonden tussen het gebruik 
van chemische pesticiden en het aantal soorten 
bijen 

Chemische 
pesticidengebruik - 
Bijenabundantie 

0,020 0,468 Er is geen verband gevonden tussen het gebruik 
van chemische pesticiden en het aantal exemplaren 
bijen 

Structuren - 
Bijenabundantie 

0,009 0,542 Er is geen verband aangetroffen tussen structuren 
in tuinen en het aantal exemplaren waargenomen 
bijen 

Structuren - 
Bijendiversiteit 

0,003 0,739 Er is geen verband aangetroffen tussen structuren 
in  tuinen en het aantal soorten bijen 
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Belangrijkste variabelen 
Voor dit onderzoek geldt dat de volgende variabelen, met hun score op significantie in samengaan 
met de correlatie-coëfficiënt, als belangrijkst te beschouwen zijn: drachtplantendiversiteit t.o.v van 
bijenabundantie; oppervlak aan drachtplanten t.o.v. bijendiversiteit; oppervlak aan drachtplanten t.o.v. 
wilde bijen abundantie; objecten voor nestgelegenheid t.o.v. wilde bijen abundantie; zonrotatie t.o.v. 
bijendiversiteit en zonrotatie t.o.v. bijenabundantie. De motivatie om deze variabelen als 
belangrijksten te beschouwen is omdat de significanties op 0,000 liggen. Dit betekent dat er een sterk 
verband is. De correlatie-coëfficiënten liggen hoog, hetgeen inhoudt dat de verdeling van punten of 
bevindingen op een grafiek per variabele een sterk verband vertoont met de significanties. Per 
belangrijkste variabele wordt een grafiek gegeven.  
 
Drachtplantendiversiteit t.o.v bijenabundantie 
Figuur 19 geeft aan dat er een positief verband tussen het aantal drachtplanten en het aantal 
bijenexemplaren. Voor dit onderzoek is waargenomen dat bij een groter aantal drachtplantensoorten 
meer bijen exemplaren aanwezig zijn. 

 
Figuur 19. Drachtplantendiversiteit t.o.v. bijen abundantie (logaritmisch) 

 

 

Oppervlak aan drachtplanten t.o.v. bijendiversiteit 
Figuur 20 geeft aan dat er positief verband is tussen de oppervlakte aan drachtplanten en het aantal 
soorten bijen. Voor dit onderzoek is waargenomen dat bij een groter oppervlak aan dracthplanten 
meerdere soorten bijen aanwezig zijn. 

 
Figuur 20. Oppervlak aan drachtplanten t.o.v. bijendiversiteit 

 
 
Oppervlak aan drachtplanten t.o.v. wilde bijenabundantie 
Figuur 21 geeft aan dat er positief verband is tussen de oppervlakte aan drachtplanten en de 
abundantie van wilde bijen. Voor dit onderzoek is waargenomen dat bij een groter oppervlak aan 
drachtplanten meer exemplaren aan wilde bijen aanwezig zijn. 
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Figuur 21. Oppervlak aan drachtplanten t.o.v. bijenabundantie (logaritmisch) 

 

 

Objecten voor nestgelegenheid t.o.v. wilde bijen abundantie 
Figuur 22 geeft aan dat er positief verband is tussen aanwezigheid van objecten voor 
nestgelegenheid t.o.v. wilde bijen abundantie. Voor dit onderzoek is waargenomen dat bij 
aanwezigheid van een of meer objecten het aantal wilde bijen toeneemt.  

 
Figuur 22. Objecten voor nestelgelegenheid t.o.v. wilde bijen abundantie 

 

Zonrotatie t.o.v. bijendiversiteit 
Figuur 23 geeft aan dat er een positief verband is tussen het aantal zonuren t.o.v. diversiteit van bijen. 
Voor dit onderzoek is waargenomen dat in tuinen met langer en meer zon een grotere diversiteit aan 
bijen is waargenomen. 

 
Figuur 23. Zonrotatie (aantal uren zon) t.o.v. bijendiversiteit 
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Zonrotatie t.o.v bijenabundantie 

Figuur 24 geeft aan dat er een positief verband is tussen het aantal uren zon en de diversiteit van 
bijen. Voor dit onderzoek is waargenomen dat bij meer uren zon de diversiteit van bijen hoger ligt.  

 
Figuur 24. Zonrotatie (aantal uren zon) t.o.v. bijenabundantie 

 
 
Waargenomen soorten bijen 
 
In de 45 tuinen zijn in totaal 16 soorten bijen aangetroffen. Voor dit onderzoek zijn de groefbijen en 
bloedbijen tot twee groepen samengevoegd, ongeacht dat er meerdere soorten per groep zijn gezien. 
Determinatie van de soorten is niet gelukt en hierdoor is gekozen verschillende soorten binnen een 
groep samen te nemen. Tabel 14 geeft de soorten weer en tabel 15 het aantal exemplaren en het 
aantal tuinen weer waar deze soorten gezien zijn, aflopend van hoogste aantal naar laagste aantal. 
 
Tabel 3. Waargenomen soorten bijen 

Honingbij Apis mellifera 

Aardhommel Bombus terrestris 

Akkerhommel Bombus pascuorum 

Steenhommel Bombus lapidarius 

Weidehommel Bombus pratorum 

Boomhommel Bombus hypnorum 

Tuinhommel Bombus hortorum 

Groefbij Halictus sp. 

Groefbij Lasioglossum sp.1 

Groefbij Lasioglossum sp.2 

Bloedbij Sphecodus sp.1 

Bloedbij Sphecodus sp.2 

Zandbij Andrena sp. 

Maskerbij Hylaeus sp. 

Behangersbij Megachile sp. 

Wolbij Anthidium sp. 

 
Tabel 4. Aantal exemplaren per soort met exact aantal waarnemingen  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
exemplaren 

Aantal 
waarnemingen 

Honingbij Apis mellifera 931 35 

Akkerhommel Bombus pascuorum 560 43 

Aardhommel Bombus terrestris 410 37 

Steenhommel Bombus lapidarius 201 31 

Groefbij Halictussp./Lasioglossum sp. 75 26 

Bloedbij Sphecodus sp. 13 6 

Behangersbij Megachile sp. 6 3 
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Zandbij Andrena sp. 2 1 

Weidehommel Bombus pratorum 1 1 

Boomhommel Bombus hypnorum 1 1 

Tuinhommel Bombus hortorum 1 1 

Maskerbij Hylaeus sp. 1 1 

Wolbij Anthidium sp. 1 1 

 
Niet alle soorten waargenomen bijen zijn gefotografeerd. Zo zijn de tuinhommel, de zandbij, de 
maskerbij, de wolbij en een bloedbij-soort niet afgebeeld. Soms vloog de bij weg waar in een andere 
situatie de batterij van de camera vervangen moest worden; in de tussentijd is het exemplaar 
weggevlogen.  
Een volledig lijst met foto’s van de bijen (voor zover gefotografeerd) is te zien in bijlage 1. Bijlagen 2, 
3 en 4 geven de totaal aantal waarnemingen per tuin weer.  
 
Opvallend is dat er één tuin is waarbij geen enkele bij of hommel gezien is. Dit was overigens de 
enige tuin die geen drachtplanten heeft; dit geeft al aan dat bij uitblijven van drachtplanten niets te 
halen valt voor bijen. Voor alle andere tuinen geldt dat er bijen zijn waargenomen; ook bij de tuinen 
die minimaal drachtplanten hebben.  
Drie soorten hommels zijn slechts éénmaal waargenomen: de weidehommel en de boomhommel. De 
weidehommel is waargenomen in een tuin die grenst aan landbouwvelden en de waarneming van de 
boomhommel is eveneens gekoppeld aan een gebied waar veel openheid is en landbouw.  
De tuinhommel is waargenomen in Tanthof in een tuin die voor een groot deel uit drachtplanten 
bestond. Echter, omdat de tuinhommel  erg sterk lijkt op de aardhommel bestaat de kans dat deze 
hommel in meer tuinen is gezien maar niet herkend. De tuinhommel behoort tot een groep van sterk 
op elkaar lijkende soorten. 
 
Gemiddelden 
Voor alle waarnemingen zijn ook gemiddelden opgesteld, zowel het volledige gemiddelde als het 
logaritmische gemiddelde. Alle bijen zijn hier samengenomen en ook is voor alle tuinen een 
gemiddelde gegeven. Tabel 16 geeft gemiddelde abundantie en soortendiversiteit weer. 
 
De gegeven gemiddelden kunnen mogelijk een verkeerd beeld schetsen; in sommige tuinen waren er 
minder dan 10 bijen waargenomen en minder dan 2 soorten. De verschillen liggen hierbij bij de 
inrichtingen van de tuinen. Tuinen met meerdere drachtplantensoorten en meer zonuren scoorden 
hoger in diversiteit en abundantie. De meest belangrijke variabele wat zorgde voor een hoger 
bijenaantal is de drachtplantendiversiteit en –abundantie. Wanneer deze hoog scoorde zorgde dit 
voor een hoger bijenaantal. Andere variabelen in combinatie met lage drachtplantendiversiteit zorgde 
dan ook weer voor een lager aantal bijen; zowel in abundantie als diversiteit. Hiermee wordt gesteld 
dat de variabele van de drachtplanten behoort tot de meest bepalende factor. 
 
Tabel 5. Gemiddelde bijenabundantie en -diversiteit 

Variabele Gemiddelde per tuin 

Bijenabundantie 48,93 

Bijenabundantie 
(logaritmisch) 

3,37 

Bijendiversiteit 4,18 

Bijendiversiteit 
(logaritmisch) 

1,59 

 
Voor de drie groepen bijen is ook met SPSS het gemiddelde berekend per groep per tuin. In tabel 17 
worden ook deze cijfers weergegeven.  
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Tabel 6. Gemiddelde per soort per tuin 

Soort Gemiddelde per tuin 

Honingbij 20,78 

Akkerhommel 12,44 

Aardhommel 9,11 

Steenhommel 4,47 

Groefbij 1,67 

Bloedbij 0,29 

Behangersbij 0,13 

Zandbij 0,044 

Weidehommel 0,022 

Boomhommel 0,022 

Tuinhommel 0,022 

Maskerbij 0,022 

Wolbij 0,022 

 
Per bijengroep is ook hier het gemiddelde gegeven. Het gemiddelde voor de drie groepen bijen 
worden in tabel 19 weergegeven. 
 
Tabel 7. Gemiddeld aantal waarnemingen in abundantie en diversiteit per bijengroep 

Groep Gemiddelde in abundantie Gemiddelde in diversiteit 

Honingbijen 20,78 n.v.t. 

Hommels 26,07 2,51 

Wilde bijen 2,18 0,84 

 

 
Hoogste scores 

 
Er zijn drie tuinen die het hoogst scoren voor de bijendiversiteit en –abundantie. Twee van deze 
tuinen bevinden zich in Tanthof en één in Delfgauw. De scores van de tuinen zijn als volgt: 
In tuin nr. 5 is een totaal aantal van 138 exemplaren waargenomen met een soortendiversiteit van 4. 
In tuin nr. 18 is een totaal aantal van 151 exemplaren waargenomen met een soortendiversiteit van 8. 
In tuin nr. 35 is een totaal aantal van 329 exemplaren waargenomen met een soortendiversiteit van 6.  
 
Alle drie de tuinen omvatten een hoger aantal soorten drachtplanten. Omdat in deze tuinen een hoger 
aantal drachtplanten zijn waargenomen is dit vermoedelijk de bepalende factor voor de 
soortendiversiteit en abundantie in exemplaren. Alle drie de tuinen scoren ook hoog op het aantal 
zonne-uren en de nabijheid/aanwezigheid van water. Twee van de drie tuinen hebben ook bijenhotels 
behorend tot de inrichting. Een verschil tussen de tuinen is de afmeting. Tuin nr. 5 scoort binnen deze 
drie als laagst in oppervlakte. Tuin nr. 18 komt hier op de tweede plaats en tuin nr.35 scoort het 
hoogst. Tabel 19 geeft een compilatie van de resultaten van de drie tuinen met de variabelen van 
bijendiversiteit, bijenabundantie, drachtplantendiversiteit, zon uren en oppervlakte. 
 
Tabel 20. Drie hoogst scorende tuinen met vijf variabelen 

Tuin Oppervlakte Bijendiversiteit Bijenabundantie Drachtplantendiversiteit Zon uren 

Nr. 5 60 m2 4 138 16 8 uur 

Nr. 18 980 m2 8 151 17 8 uur 

Nr. 35 3000 m2 6 329 26 8 uur 
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3. Conclusies  

 
Wat is de algemene ecologie van wilde bijen en hoe kan dit vanuit tuinen benaderd worden? 
 
De algemene ecologie van (wilde) bijen wordt behandelt in de literatuurstudie en vanuit tuinen kan dit 
benaderd worden tot het volgende. Bijen hebben als voedsel drachtplanten nodig omdat deze nectar 
en stuifmeel produceren. Drachtplanten gedijen ook beter wanneer er sprake is van bestuiving door 
(wilde) bijen. Tuinen kunnen in verschillende mate worden ingericht met drachtplanten; ook met een 
verschillende soortendiversiteit. Een hogere soortendiversiteit betekent ook een diversiteit in voedsel 
en suikerconcentraties. Een tuin met seizoensgebonden planten die voor een overlap aan bloeiende 
planten zorgt biedt gedurende het gehele bijenseizoen een voedselbron. 
 
Honingbijen leven in kolonies en kunnen overleven in holtes zoals holle, dode boomstammen. Alleen 
de koningin legt eieren. De koningin paart met verschillende mannetjes, de darren genaamd. 
Honingbijen kunnen in bijenkasten gehouden worden maar dit geldt niet voor hommels en wilde bijen. 
Hommels leven in kleinere kolonies en hebben ook andere soorten nesten. Sommige hommels zijn 
parasitair en leggen hun eitjes in de nesten van andere hommels. Hommels kunnen in tuinen 
voortplanten en nestelen in natuurlijke bodems waarin zij zich kunnen graven. Ook maken hommels 
nesten in menselijke structuren, zoals binnenkanten van wanden, holtes en in schuren. Wilde bijen 
zijn solitaire bijen en maken individueel nestjes; zij kunnen ook in aggregaties samen leven maar 
maken wel zelf hun eigen nest. In tuinen kunnen wilde bijen in de bodems leven mits de bodem 
bestaat uit zand tot lemig zand tot leem. Wanneer tuinen steilwanden hebben, bijvoorbeeld nabij een 
watergang, kunnen wilde bijen hier nesten maken en zeker wanneer de volle zon meerdere uren per 
dag hier op schijnt. Het is belangrijk dat er nabij de nesten van wilde bijen een voedselbron aanwezig 
is.  
 
Bijenhotels en dode stukken hout met holten bieden bijen een nestelplek. Deze objecten kunnen met 
eenvoud in tuinen gehouden worden. In de natuur gebruiken wilde bijen ook dood hout waar gaten in 
zitten gemaakt door vorige bewoners. 
 
Bijen houden van de zon. Zonnige tuinen hebben geresulteerd in meer waarnemingen van (wilde) 
bijen, zowel in soort als in aantal. Een tuin met veel zon is geliefd voor bijen en zeker wanneer er een 
goede voedselbron aanwezig is bestaand uit (een variatie van) drachtplanten. 
 
Het is belangrijk dat bijen een vochtvoorziening hebben. Dit kan bestaan aan bakjes water, vijvers, 
poeltjes en ook objecten waar water zich op verzameld na een regenbui, bijv. een steen met veel  
welvingen wat water vasthoud als een soort ‘poeltje’. 
 
Welke bedreigingen zijn er op dit moment voor bijen? 
 
Over de afgelopen twintig jaar is steeds duidelijker geworden dat bijen in aantallen afnemen; ook in 
soortendiversiteit is er afname. Veel soorten inheemse bijen staan op rode lijsten. Er zijn meerdere 
oorzaken voor de afname in de bijenstand; gebruik van verdelgingsmiddelen, klimaatverandering, 
parasieten, bacteriën, verdwijnen van habitat en als gevolg voedselgebrek. De genoemde oorzaken 
vormen samen een combinatie van dodelijke en ziekteverwekkende factoren. Een vicieuze cirkel van 
ondervoed zijn, voedselgebrek, afname van geschikte habitats en biotopen,  ziek worden door 
pathogenen en in contact komen met verdelgingsmiddelen zorgt ervoor dat de weerstand van bijen 
constant in gevaar is én dat bijen vrijwel constant in gevaar zijn door deze factoren. De mens vormt 
het grootste gevaar voor de bij omdat de mens verantwoordelijk is voor vrijwel al de genoemde 
verdachte oorzaken. 
 
Welke soorten bijen zijn waargenomen en wat is de abundantie? 
 
Tijdens het veldwerk voor het onderzoek zijn er in totaal 16 soorten bijen waargenomen. Dit zijn de 
honingbij (931 exemplaren in 35 tuinen), de aardhommel (410 exemplaren in 37 tuinen), de 
akkerhommel (560 exemplaren in 43 tuinen), de steenhommel (201 exemplaren in 31 tuinen), de 
weidehommel (1 exemplaar in één tuin), de boomhommel (1 exemplaar in één tuin), de tuinhommel 
(1 exemplaar in één tuin), drie soorten groefbijen (75 exemplaren in 26 tuinen), twee soorten 
bloedbijen (13 exemplaren in 6 tuinen), één soort zandbij (1 exemplaar in één tuin), één soort 
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maskerbij (1 exemplaar in één tuin), één soort behangersbij (1 exemplaar in één tuin) en één soort 
wolbij (1 exemplaar in één tuin).  
 
Welke soorten drachtplanten zijn geschikt voor bijen en toe te passen in tuinen? 
 
Er zijn meer dan 500 soorten drachtplanten die geschikt zijn voor Nederlandse tuinen. Het is 
onmogelijk om voor dit onderzoek al deze soorten te behandelen; hiervoor wordt per seizoen een top 
10 lijst met drachtplantensoorten gegeven die geschikt zijn voor bijen en in tuinen gehouden kunnen 
worden. Voor de soorten van deze lijst wordt verwezen naar bijlage 5. Voor een volledige lijst aan 
geschikte tuinplanten (en wilde planten voor in het openbaar) wordt verwezen naar de website 
www.bijenhelpdesk.nl. Deze website biedt een volledige lijst op alfabetische volgorde van alle soorten 
planten die met bijen te maken hebben en onder bijenbestuiving vallen. Ook wordt op deze site alle 
relevante informatie omtrent de individuele soorten gegeven in relatie tot moeilijkheidsgraad, 
bodemomstandigheden, vochthuishouding, standplaatsfactoren en seizoensgebondenheid evenals 
de drachtwaarde voor bijen, oftewel hoe belangrijk de plant voor bijen is.  
 
Speelt ouderdom van tuinen een rol op diversiteit en abundantie van bijen? 
 
Voor dit onderzoek is niet vastgesteld of ouderdom een significante rol speelt in bijendiversiteit en 
abundantie. Er is geen direct verband gevonden tussen de aanwezigheid van bijen en de ouderdom 
van de 45 onderzochte tuinen en huizen. Ook na het analyseren van wijzigingen in tuininrichting en 
structuren op de huizen, zoals scheuren en barsten, is er geen direct verband vastgesteld. 
 
Speelt het oppervlak aan verharding in een tuin een rol in diversiteit en abundantie van bijen? 
 
Er is voor dit onderzoek wel een verband gevonden tussen bijendiversiteit en –abundantie en de 
verharding in een tuin. Er zijn meer bijen waargenomen naarmate de verharding procentueel minder 
werd. Hoe minder verharding, hoe meer bijen zijn waargenomen. Hierbij geldt wel dat er andere 
factoren een belangrijke rol speelde zoals de aanwezigheid van drachtplanten. Bij aanwezigheid van 
veel drachtplanten en weinig verharding was er sprake van een groter aantal bijen. Daarentegen, 
weinig verharding en weinig drachtplanten, zowel in diversiteit als abundantie, resulteerde ook in 
minder bijen. Geen verharding en geen drachtplanten biedt bijen geen voedsel, maar echter wél een 
nestelgelegenheid omdat er sprake is van een zachte bodem. Verharding speelt voor wilde bijen ook 
een rol in de zin van dat er grond om in te graven afneemt naarmate de verharding procentueel hoog 
is. Verharding betekent niet per definitie dat bijen geen nesten kunnen maken; de ruimte tussen de 
voegen wordt ook gebruikt om in te graven.  
 
Welke mogelijkheden bestaan er voor bewoners om onbewerkte zaden en planten te bemachtigen? 
  
Burgers kunnen ervoor kiezen om zaden en planten aan te brengen in hun tuinen die niet 
voorbehandelt zijn met systemische pesticiden. In tuincentra is het normaal dat planten verkocht 
worden die behandelt zijn met deze middelen vóórdat zij in de schappen terechtkomen. Burgers 
kunnen bij biologische kwekers, tuinen en hobbyisten terecht voor onbewerkte zaden en planten. Dit 
rapport geeft een lijst met kwekers en bedrijven waar men terecht kan voor dergelijke zaden en 
planten. Voor de adressen wordt verwezen naar bijlage 6. 
 
Hoe kan de gemeente openbaar groen beheren ten behoeve van wilde bijen? 
 
Gemeenten kunnen hun aandeel leveren ten behoeve van de bijenstand. Het is in de eerste instantie 
belangrijk dat gemeenten kennis hebben van zaken omtrent bijenecologie. Bijen hebben behoefte 
aan drachtplanten, een natuurlijke bodem, zon en water. Het is nuttig dat gemeenten drachtplanten 
opnemen in inrichtingsplannen voor het openbaar groen. Hierbij kan gedacht worden aan bermen, 
plantvakken op grasvelden, meer drachtplanten op bestaande grasvelden en het scheppen van open 
plekjes met een zand- en leembodem voor nestelgelegenheid. Het aanleggen van (kleine) 
steilwanden heeft veel nut voor gravende bijen. Gefaseerd maaibeheer is van belang en het met rust 
laten van drachtplanten-vakken is eveneens van groot belang. Er moet meer aandacht komen naar 
het terugbrengen van kruidenrijke graslanden waarbij het oppervlak aan drachtplanten sterk wordt 
uitgebreid. Het beheer van gemeenten moet erop gefocust zijn om de habitats van bijen te 
beschermen en te behouden. Er moet zo weinig mogelijk worden ingegrepen om bestaande habitats 
met rust te laten; enkel wanneer bepaalde beplantingen de habitats dreigen te overgroeien moet er 

http://www.bijenhelpdesk.nl/
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worden ingegrepen. Voor meer advies naar gemeenten wordt verwezen naar het hoofdstuk Advies 
voor gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten open staan voor suggesties en adviezen van 
bewoners, kenners, biologen en ecologische adviesbureaus om het openbaar groen te verbeteren. 
 
Hoofdvraag: Wat kunnen bewoners doen om in woonwijken het leefgebied van bijen te verbeteren? 
 
Deze vraag wordt beantwoord met het algehele advies gegeven op pag. 49. Het advies bestaat uit 
mogelijkheden wat men kan doen om in de tuin een geschikt leefgebied te scheppen en te behouden. 
Voor de gemeente ligt het advies bij het scheppen van een geschikte leefomgeving in het openbaar 
groen.  
 

4. Discussie 

 
Voor dit onderzoek heeft het gebruik van chemische pesticiden geen verband opgelevert. Om voor 
deze variabele een duidelijk antwoord te krijgen zou er een groter en langer onderzoek moeten 
plaatsvinden die gericht is op de locaties waar de middelen gebruikt worden. Uit de literatuurstudie is 
naar voren gekomen dat de systemische pesticiden wel degelijk een negatief effect hebben op de 
gezondheid van individuele bijen en hele kolonies. Er is aangetoond dat er minder productie van 
koninginnen is in gebieden waar blootstelling aan neonicotinoïden speelt. Er is geen 
bodemonderzoek uitgevoerd. Bodemonderzoek zou aan kunnen tonen of er stoffen van 
bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de bodems van de tuinen. Deze gegevens zouden mogelijk wel 
een antwoord kunnen geven op de vraag of er verband is tussen de waarnemingen en het (historisch) 
gebruik van verdelgingsmiddelen.  
 
In de literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het foerageergedrag van bijen. Water is hier een 
onderdeel van. Tijdens dit onderzoek is een verband naar voren gekomen tussen de aanwezigheid 
van bijen en water. Ieder levend wezen heeft water nodig inclusief bijen. Maar of de aanwezigheid 
van water een bepalende factor is geweest voor de aanwezigheid van bijen is nog niet geheel 
duidelijk. Factoren als de aanwezigheid van drachtplanten en het aantal zonneuren spelen ook een 
rol.  
 
Meerdere variabelen van dit onderzoek hangen nauw samen. Zo zijn de diversiteit en abundantie van 
drachtplanten belangrijke succesfactoren voor aanwezigheid van bijen. Bijenhotels in combinatie met 
drachtplanten zijn gunstiger dan enkel aanwezigheid van bijenhotels. Nestgelegenheid hangt ook 
nauw samen met de aanwezigheid van voedsel. Wanneer een voedselbron in de buurt is, zullen bijen 
gaan nestelen. Verharding hangt ook samen met de aanwezigheid van drachtplanten. Zo is er dan 
weliswaar minder nestelgelegenheid, maar wél een voedselaanbod wat bijen aan kan trekken en 
daardoor zorgt voor aanwezigheid van bijen in een verharde tuin. Het is niet te zeggen dat één 
variabele bepalend is voor de aanwezigheid van bijen. De verschillende variabelen hangen samen en 
vormen ook samen geschikte of juist ongeschikte combinaties. Als voorbeeld voor onderlinge 
samenhang tussen variabelen wordt het volgende gegeven: tuin nr. 5 ligt in de top drie van hoogste 
aantal bijenexemplaren. De afmeting van deze tuin is als gemiddeld te beschouwen en niet heel 
groot; met een oppervlakte van 60 m2 is dit beduidend kleiner dan Kindertuin de Boterbloem met ruim 
3000 m2. Toch is in deze relatief kleine tuin een groot aantal bijen waargenomen. De aanwezige 
beplanting vormt naar alle waarschijnlijkheid de bepalende factor; tuin nr. 5 scoorde 16 soorten 
drachtplanten waaronder Persicaria. Op deze plant zijn meer dan 100 honingbijen waargenomen 
tijdens één bezoek. Ook waren er in die tijd meer dan 35 hommels waargenomen. Naast de 
beplanting scoort tuin nr. 5 ook hoog in het aantal zonneuren. Dit resultaat geeft aan dat met de juiste 
beplanting een klein oppervlak heel aantrekkelijk kan worden voor honingbijen, hommels en wilde 
bijen.  
Het aantal uren zon heeft voor dit onderzoek een significante waarde gegeven t.o.v. de diversiteit en 
de abundantie van bijen. Hier speelt ook dat enkel het aantal uren zon niet alleen zorgt voor een 
grotere bijendiversiteit en –abundantie. De aanwezigheid van drachtplanten speelt ook hier een rol. 
 
Hoewel bijenhotels te adviseren zijn en er sprake is van gebruik door meerdere wilde bijensoorten, is 
het nog niet geheel bekend wat nou echt de voordelen en de nadelen zijn van bijenhotels en het 
gebruik hiervan. Er is meer gebruik onder wilde wespen dan wilde bijen. Er moeten meer studies 
komen naar het gebruik van bijenhotels door bijen, gevolgen voor parasitisme op de bijen en het 
materiaal van de hotels in relatie tot preferentie door de bijen (MacIvor & Packer, 2015). 
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De inventarisaties hebben niet afdoende gebleken om alle bijensoorten waar te nemen die potentieel 
in het gebied voorkomen en met zekerheid zijn waargenomen (bijenhelpdesk.nl). Voor een volledig 
beeld zou er minstens per tuin van 7:00 tot 20:00 uur doorgebracht moeten worden om waar te 
nemen welke soorten komen aanvliegen.  
 
Het is te adviseren om het inventariseren van bijen op te delen in drie periodes: maart-april-mei, mei-
juni en juli-augustus (Koster, pers. meded., 2015). Inventariseren in deze perioden geeft meer 
waarnemingen in abundantie en diversiteit. De inventarisatie voor dit onderzoek vond plaats van eind 
juli tot begin september. Hierdoor zijn minder soorten en minder exemplaren waargenomen; dit geldt 
zeker voor wilde bijen.   
 
Om een nog sterker beeld te krijgen van de voorkomende soorten was het nuttig geweest om meer 
aandacht te besteden aan het inventariseren van het openbaar groen. De tijd voor dit onderzoek had 
dit weliswaar niet toegelaten en de hoofdzaak ligt op het inventariseren van tuinen. De kans bestaat 
dat er in het nabijgelegen openbaar groen meerdere bijensoorten leven en dat deze hadden 
waargenomen kunnen worden. 
 
De waargenomen soorten in tuinen geven weliswaar een beeld van wat er voorkomt, maar gezien de 
korte duur van de inventarisaties, het seizoen en de afwisselende inrichting van de tuinen is het 
resultaat beperkt over de totale potentie van soortendiversiteit in het onderzoeksgebied.  
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5. Advies 

 
Het onderdeel advies is bedoeld voor twee partijen; particulieren en gemeenten. Dit rapport biedt een 
advies gebaseerd op literatuuronderzoek en bevindingen van het veldwerk. Het advies is opgedeeld 
in twee delen; een deel voor particulieren en een deel voor gemeenten en gemeentelijke instanties. 
Doel van dit advies is tips en suggesties bieden voor het ontwikkelen en behoud van bijvriendelijke 
habitats en omgevingen. 
 
Advies naar particulieren 
 
Drachtplanten soortendiversiteit 
Neem een (grote) variatie aan drachtplanten in uw tuin. Een groter aanbod in soorten biedt een groter 
aanbod in voedsel voor bijen. Verschillende soorten drachtplanten hebben verschillende 
voedselwaarden en kunnen elkaar aanvullen voor de gezondheid van de bijen. Veel soorten bijen 
hebben een dieet bestaand uit foerageren op een verschillend aantal soorten planten. Andere soorten 
bijen foerageren weer op een klein aantal soorten planten. Een ruime diversiteit aan drachtplanten 
biedt meerdere soorten bijen een voedselbron. Dergelijke tuinen met een grote diversiteit aan planten 
biedt een compensatie voor afwezigheid aan drachtplanten in de nabij gelegen omgeving.  
Hoe meer soorten drachtplanten in een tuin, hoe groter de kans dat meerdere soorten bijen zullen 
nestelen in de nabije omgeving. 
Naast de positieve kanten voor bijen is het voor bewoners ook mooi om te genieten van een tuin met 
allerlei kleuren, geuren en vormen. Een ecologisch vriendelijke tuin is tegelijkertijd ook een esthetisch 
waardevolle tuin.  
 
Drachtplanten oppervlakte 
Aanbevolen wordt om minstens 10 tot 20% van de tuin in te richten met drachtplanten. Hoe groter de 
tuin, hoe groter het oppervlak aan drachtplanten. Een klein balkonnetje of tuintje heeft nog steeds met 
10 tot 20% beplanting een voedselaanbod voor bijen en kan hiermee nog steeds aantrekkelijk zijn 
voor bijen. De auteur raad aan: gebruik zo veel mogelijk oppervlak in uw tuin om deze met 
drachtplanten in te richten. Bijenhabitat verdwijnt alsmaar meer in de natuur en de noodzaak is er om 
drachtplanten aan te planten in particuliere tuinen. Wanneer iedere tuin in Nederland voorzien is van 
drachtplanten is er sprake van een aaneengesloten ecologische structuur met voedselvoorziening 
voor bijen en tal van andere insecten. Oppervlakten aan drachtplanten in tuinen vormen hiermee een 
compensatie voor verloren kruidenrijke graslanden. 
 
Seizoenen 
Kies planten uit die elkaar opvolgen in bloei. Wanneer de ene soort is uitgebloeid begint de volgende 
met bloeien. Het is nuttig om planten te nemen die elkaar in de seizoenen opvolgen in bloeien; kies 
per seizoen enkele soorten planten om zo gedurende het hele bijenseizoen een voedselbron aan te 
bieden. Per seizoen zijn er tal van soorten planten die gebruikt worden door bijen. Raadpleeg boeken 
en internet voor de keuze van seizoensgebonden planten en de drachtwaarde die zij hebben voor 
bijen of vraag een kenner, botanicus of ecologisch intituut voor advies naar plantenkeuze. De top tien 
lijsten van dit onderzoek vormen slechts een klein deel van wat er mogelijk is, maar zijn wel effectief 
als voorbeelden.  
 
Bodem 
Gravende bijen maken gebruik van een lemige tot zandige bodem om nesten in te maken.  Open 
grond met niet te dicht begroeide vegetaties zijn ideaal voor bijen. Wanneer men een plantvak inricht 
met drachtplanten is het nuttig om de bedekking van de bodem niet té dicht te maken. Dit maakt het 
moeilijk voor gravende bijen om tunnels te graven. Zorg voor open stukjes grond verspreid door de 
tuin en laat deze niet te dicht groeien met de wortels van de planten. 
Het is aan te raden kleine steilwanden aan te leggen. Deze steilwanden kunnen van zand of leem zijn 
en hoeven niet eens hoog te zijn; 10 cm kan al helpen. Steilwanden worden door gravende bijen 
gebruikt om in te nestelen. Steilwanden komen van nature voor in bossen en duinen en kunnen door 
de aanwezige begroeiing en vegetatie een stevige belichaming hebben.  
 
Verharding 
Het is aan te raden een balans te hebben tussen verharding en open, natuurlijke grond in de tuin. 
Gravende bijen maken gebruik van lemige grond om in te nestelen. Voegen tussen verharding 
kunnen nestgelegenheid bieden voor bijen mits de ruimten 4 mm of groter zijn. Aanbevolen wordt om 
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in geval van verharding de voegen zo groot mogelijk te houden; 10 tot 20 mm is gunstig en biedt 
meerdere bijen een plekje om te nestelen.  
Maar minder verharding is positiever. Hoe meer open grond in een tuin hoe meer kansen voor bijen 
om te nestelen. Een advies van de auteur is om niet meer dan 50% van de tuin te verharden. 
Verharding neemt veel oppervlak in beslag wat niet gebruikt kan worden door gravende bijen en 
andere dieren. 
Indien de gehele tuin verhard is kan men het volgende doen. Compenseer de verharding met bloem- 
en plantenbakken en vul deze met drachtplanten. Er is weliswaar weinig plek om voort te planten 
maar er is dan wel sprake van een voedselaanbod. Het onderhoud van plantenbakken en –potten is 
wel intensief daar er water moet worden bijgevoegd om de planten te voorzien van vocht. Er kan ook 
voor gekozen worden om een deel van de verharding in de tuin weg te halen en deze te vervangen 
door open grond met beplanting.  
Verharding kan wél met de juiste inrichting en materialen positief zijn voor gravende bijen. Een 
muurtje gebouwd van stenen en leem biedt een stevige belichaming én veel mogelijkheden om in het 
leem te nestelen. De eerder besproken steilwanden kunnen hier in gecombineerd worden; een 
steilwand gemaakt met een lichaam van hard materiaal met een opvulling van zacht materiaal.  
 
Water 
Alles wat leeft heeft water nodig, inclusief bijen. Plaats bakjes water in de tuin met stenen of stukken 
hout er in. Een bakje water met een steen, of zelfs een stenen bakje met ruwe wand biedt een 
stabiele drinkplek én een mogelijkheid uit het water te kruipen wanneer een bij per ongeluk in het 
water terechtkomt. Meerdere bakjes water biedt meer drinkgelegenheid voor bijen en andere 
insecten. Vijvertjes en kleine fonteintjes zijn evenmin belangrijk voor een wateraanbod. Het is hierbij 
ook belangrijk dat de wanden van de vijvertjes of fonteintjes houvast bieden voor de grip van de bijen.  
Grotere stenen met kuiltjes of depressies in het oppervlak vangen regenwater op en zorgen dat het 
water als een klein poeltje achterblijft. Dit is gunstig voor insecten en bijen om van te drinken. 
Wanneer men langs een watergang woont is het altijd beter om natuurvriendelijke oevers te hebben. 
Fauna kan hier met gemak het land of het water betreden. Beschoeiing biedt bijen weliswaar een 
structuur om zich aan vast te houden tijdens het drinken, maar is voor ander fauna juist weer negatief.  
 
Bijenhotels 
Hang een of meerdere bijenhotels op langs de muren van het huis. Hoe groter de bijenhotels hoe 
meer kans er is dat meerdere bijen gebruik gaan maken. Hang de bijenhotels ongeveer op ooghoogte 
op een plek waar zij voor een groot deel van de dag zon hebben maar ook een beetje schaduw. Het 
is belangrijk dat de kasten niet in de wind heen en weer gaan schommelen. Ook moeten de kasten 
tegen weersomstandigheden beschermt worden. Een kap op de bijenhotel voorkomt contact met 
regenval of sneeuw en meestal zijn bijenhotels voorzien van een kap. 
Bijenhotels kunnen zowel in tuinen van behuizing als op balkons gehangen worden; bijen hebben 
snel door dat er een mogelijke nestgelegenheid is, zelfs op meer dan 10 meter hoogte (Breugel, 
2014). 
Bijenhotels zijn te koop en kunnen zelf gemaakt worden. Wanneer men ervoor kiest een bijenhotel te 
kopen let er op dat de gaten of openingen niet gerafeld zijn. De rafels en de nerven zorgen ervoor dat 
de hotels moeilijk tot niet toegankelijk zijn voor bijen. De binnenwanden van de gaten moeten glad 
zijn zodat de bijen zich ongestoord kunnen bewegen en zich niet kunnen verwonden aan uitstekende 
nerven.  
Bijenhotels kunnen bestaan uit een blok hout of uit een verzameling holle stengels van o.a. bamboe, 
riet en Japans duizendknoop. Alle varianten worden gebruikt door bijen; er is wel preferentie van 
sommige soorten om stengels te gebruiken. Een combinatie van stengels en gaten in blokken bieden 
meerdere soorten bijen een kans om te nestelen. 
Kies een bijenhotel wat gaten heeft in verschillende afmetingen. De meest gebruikte diameters voor 
bijen zijn 2,5 tot 8 mm (Breugel, 2014). Meerdere diameters bieden meerdere soorten van 
verschillende lichamelijke afmetingen een plek om te nestelen. 
Het lichaam van de bijenhotel hoeft niet dieper te zijn dan 20 cm; minder is al goed (Breugel, 2014). 
Wanneer men ervoor kiest of zelf te maken zijn de volgende zaken belangrijk. Het is aan te bevelen 
de gaten dwars op de nerf (dwars op de draad) te boren; dit voorkomt rafelen van de nerven door 
scheurvorming. Kies hout wat al droog is; dit voorkomt scheurvorming (Breugel, 2014). 
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Stenen, takkenrillen en stukken hout 
Objecten als stenen en takkenrillen bieden voor wat betreft nestelgelegenheid weinig maar worden 
wél door tal van andere insecten gebruikt als voedselbron en nestelbron. Dode stukken hout worden 
wél door bijen gebruikt en zeker als er al gaatjes en tunneltjes aanwezig zijn door eerder gebruik van 
andere insecten of dieren.  
Stenen met kuilen of depressies kunnen fungeren als drinkbak voor bijen of als de juiste openingen er 
in zitten als nestgelegenheid. Plaats stenen met ruige vormen in de tuin, liefst op een zonnige plek 
voor de bijen. Stenen hoopjes zijn ook ecologisch waardevol voor andere insecten.  
Plaats takkenrillen of houtwalletjes langs de randen van de tuin. Dit biedt meerdere insecten een plek 
om te nestelen en te foerageren.  
Plaats stukken dood hout door de tuin en leg ze ook op een plek wat voor een groot deel van de dag 
zon heeft. Dode stukken hout moeten wel op een plek liggen waarbij er bescherming is tegen regen; 
een verhoogd stukje in de tuin is beter. Net als bijenhotels kunnen stukken dood hout ‘verzuipen’ in 
de regen en dit kan sterfte van de larven tot gevolg hebben. 
In grotere tuinen kan er ook voor worden gekozen om stobben aan te leggen. Deze objecten worden 
in de natuur gebruikt door gravende bijen evenals andere dieren als reptielen en zoogdieren. Tussen 
de wortels van de stobben is er vaak grond en dit zit vast aan de stobbe zelf. Deze grond kan goed 
worden gebruikt om tunneltjes in te graven door wilde bijen. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hieronder vallen de neonicotinoïden 
middelen en elk ander chemisch middel. Wanneer er een plaag van een organisme in de tuin 
aanwezig is wordt aanbevolen deze te bestrijden met een natuurlijke remedie; chemische middelen 
doden veel meer dan de beoogde doelgroep en deze middelen blijven ook lang in de bodem zitten. Er 
moet meer met natuurlijke middelen gewerkt worden in plaats van chemische middelen daar er nu 
bekend van is dat het ‘cocktail-effect’ zeer veel schade brengt aan bijen en andere organismen; een 
combinatie van meerdere chemische bestrijdingsmiddelen die in het lichaam van een bij terechtkomt. 
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Advies voor gemeenten en gemeentelijke instanties 
 
Drachtplanten opnemen in inrichtingsplannen 
Er moet meer opname komen van drachtplanten in inrichtingsplannen voor openbaar groen. Het is 
nuttig om heesters en bomen aan te planten die voorzien in stuifmeel en nectar en dit in combinatie 
met kruidenrijke graslanden. Aanbevolen wordt om graslanden meer divers te maken collecties van 
drachtplanten waarbij gelet wordt op omvang en soortendiversiteit.  
 
Het wordt aanbevolen om drachtplanten als standaard op te nemen in inrichtingsplannen. Hier is het 
belangrijk dat de doelstellingen moeten liggen op het scheppen van een bij- en insectenvriendelijke 
habitat. Er zijn te veel kale graslanden en kale stukken grond waar enkel gras groeit óf waar 
doorgekweekte  cultuurplanten staan die geen ecologische waarde hebben voor bijen en insecten. 
Hierdoor ontstaan lacunes van plekken die goed kunnen fungeren als voedselbuffer en –bron voor 
bijen en insecten van de lokale fauna. Gebruik (langdurig) braakliggende terreinen om drachtplanten 
te zaaien en te laten groeien. Zaai op zoveel mogelijk plekken binnen gemeenten drachtplanten om 
binnen de gemeenten een ecologische structuur te laten ontstaan.  
 
Bermen, grasvelden, openbare tuinen, openbare bloembakken en parken kunnen allemaal ingericht 
worden met drachtplanten en de ecologische waarde wordt hierdoor vergroot. Ook wordt de 
belevingswaarde voor de mens vergroot. 
 
Vermijd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Inmiddels is er veel bekend over de 
negatieve effecten van de middelen en aandacht moet besteedt worden aan het terugdringen van het 
gebruik. Wijk af naar het gebruik van natuurvriendelijke bestrijding en gebruik alleen chemische 
middelen in situaties waar het niet anders kan.  
 
Het is van belang dat voedsel en nestgelegenheid dichtbij elkaar ligt. Hoe meer kleinschalige 
afwisseling aanwezig is in een gebied hoe meer soorten bijen gebruik kunnen maken en zich er thuis 
voelen. Een mozaïek van plekken met bloemen en kale plekjes vormt een ideaal bijenhabitat. 
Verwerk deze elementen binnen kleine tot grote gebieden voor inrichtingsplannen. 
 
De meeste aandacht binnen natuurbeheer en –bescherming gaat in veel gevallen naar grotere 
gewervelde dieren. Ook richt natuurbeheer zich voornamelijk op grotere gebieden en zeker in relatie 
tot de vruchtbaarheid van de bodem en de hydrologische omstandigheden. Meer aandacht moet 
gaan naar het ontwikkelen en beschermen van insecten- en bijenhabitat. 
Voor nestplekken van bijen kan het volgende advies gegeven worden: 

- Het is aan te raden om zonnige zandpaden te behouden en verharde wegen of wandelpaden 
omvormen tot onverharde paden met een natuurlijke, zandige of lemige bodem.  

- Ontwikkel zonnige steilwandjes en plekken waarbij open stukken zijn op de bodem; wel nabij 
drachtplantvegetaties.  

- Behoud struweel en dode bomen; dode bomen zijn waardevol voor bijen en andere insecten; 
zaag stobben hoog af.  

- Laat lege schelpenhuisjes, stenen, en dorre dode stengels liggen en zeker wanneer bekend is 
dat er bijen gebruik van maken of aanwezig zijn in de nabije omgeving.  

- Maak gebruik van onbewerkte en onbehandelde heipalen en hout; stoffen die in 
geïmpregneerd hout zitten zijn zeer schadelijk voor het milieu. Arseenzuur en chroomtrioxide 
wordt nog steeds gebruikt als impregneer- en conserveermiddel en zijn zeer schadelijk voor 
mens, dier, plant en milieu. 

- Breng kunstmatig nestgelegenheid aan in verstedelijkte gebieden, zoals bijenhotels of dode 
stukken hout. 

 
Voor het voedselaanbod voor de bijen kan het volgende geadviseerd worden:  

- Het maaien van graslanden en bermen moet gefaseerd gebeuren. Naast begrazing ook 
extensief maaien op voedselrijke en matig voedselrijke graslanden op voormalig 
landbouwgrond. Hierbij moet zorgplicht en aandacht gaan naar het besparen en behouden 
van bloemplanten waartoe drachtplanten behoren. 

- Er moet rekening worden gehouden met de bloeiperioden van verschillende soorten planten 
en zeker als het gaat om kleine populaties van bijzondere soorten. Gespecialiseerde 
bijensoorten hebben hier baat bij.  
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- Ontwikkel of behoud bloemrijke storingsvegetaties in (extreem) voedselarme gebieden. Maak 
gebruik van inheemse drachtplanten en struiken; zowel in tuinen als plantsoenen. 
 

Wat betreft landschappen en inrichting wordt het volgende geadviseerd:  

- Kleinschalig en gedifferentieerd beheren in zand- en lösslandschappen; hierbij zorgen voor 
variatie in structuren door middel van struwelen, houtsingels en heggen. 

- Niet kiezen voor één landschapstype binnen grote natuurgebieden; Natuurlandschappen op 
grote schaal zonder beheer of met extensieve begrazing laten grenzen aan landschappen 
met gedifferentieerd beheer.  

- Ontwikkel actief grazige kruidenrijke vegetaties in gradiënten van voedselarm naar 
voedselrijk; niet alleen aandacht schenken aan de meest voedselarme natuurgebiedsdelen.  

- Benut onbebouwde ruimtes in verstedelijkte gebieden zoals de stad en industrieterreinen; 
ontwikkel hier bloemrijke vegetaties en geschikte nestplaatsen en behoud deze. 

 
Open staan voor kennis en advies 
Het is belangrijk dat gemeenten en gemeentelijke instanties open staan voor de kennis en ideeën van 
bewoners, kenners, biologen en ecologen. Door in gesprek te gaan kan er advies worden opgedaan 
over hoe een gebied het beste ingericht kan worden ter bevordering van de bijenstand en 
insectenstand. Het is belangrijk dat gemeenten meer kennis van zaken krijgen over het belang van 
een bloemrijke ecologie in combinatie met kennis omtrent wilde bijen en honingbijen. Gemeentelijke 
buurttuinen hebben hun positieve aandeel in de lokale fauna bewezen evenals het verspreiden van 
de kennis omtrent de bijenproblematiek. Het is nuttig voor gemeenten om informatie over 
succesfactoren te delen en te implementeren binnen de gemeentelijke grenzen. Met de het 
bestuderen van de juiste literatuur, waaronder het Vademecum Wilde Planten, en het toepassen van 
deze kennis kan een gemeente een veel grotere betekenis uitoefenen op het scheppen van een bij-
vriendelijk habitat.  
Met het juiste beheer kunnen beplantingen langdurig hun positieve effect beoefenen op de bijenstand. 
Hierbij is kennis van zaken omtrent plantensoorten en hun beheer belangrijk; zonder de benodigde 
kennis zullen beplantingsplannen als snel mislukken. Hier is ook weer communicatie tussen kenners, 
waaronder biologen, ecologen en groenbeheerders en gemeenten van belang en dat men open staat 
voor de informatie. 
Gemeenten kunnen een zeer positieve rol spelen in de juiste inrichting voor bijen. Bedenk dat 
wanneer iedere gemeente een significant deel van het grondgebied met drachtplanten inricht dit zorgt 
voor ecologische structuur met een grote voedselbron voor bijen. Een gemeente wat drachtplanten 
gebruikt in de inrichtingsplannen én dit adequaat realiseert en beheert biedt een goede compensatie 
voor de kale landbouwakkers.  
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Bijlage 1: Waargenomen bijensoorten 

 

1. Honingbij (Apis mellifera) 

 
 

Locatie: Schildstraat 

 
Locatie: Buitenwatersloot 
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2. Aardhommel (Bombus terrestris) 

 
Locatie: Molenmeesterstraat 

 

 
Locatie: Molenmeesterstraat 
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3. Steenhommel (Bombus lapidarius) 

 
Locatie: Van der Kamlaan 

 

 
Locatie: Abtswoude Kindertuin de Boterbloem 
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4. Akkerhommel (Bombus pascuorum) 

 
Locatie: Straat van Ormoes 

 

 
Locatie: Kindertuin de boterbloem 
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5. Weidehommel (Bombus pratorum) 

 
Locatie: Zuideindseweg 

 

 
Locatie: Zuideindseweg 
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6. Boomhommel (Bombus hypnorum) 

 
Locatie: Tramkade 
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7. Groefbij (Halictus sp.) 

 
Locatie: Argentiniëstraat 

 

 
Locatie: Molenmeesterstraat 
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8. Groefbij (Lasioglossum sp. #1) 

 
Locatie: Molenmeesterstraat 

 

9. Groefbij (Lasioglossum sp. #2) 

 
Locatie: Zuideindseweg 
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10. Bloedbij (Sphecodus sp.) 

 
Locatie: Zuideindseweg 

 

 
Locatie: Zuideindseweg 
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11. Behangersbij (Megachile sp.) 

 
Locatie:Biesvaren 

 

 
Locatie: Biesvaren 
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Bijlage 2: Aantal soorten per tuin  
 

 
*De nummers van de grafiek corresponderen met de tuinen van de bewoners. Wegens privacy redenen zijn de 

namen van de bewoners vervangen met het nummer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

auteur of de KNNV afdeling Delfland. 
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Bijlage 3: Aantal exemplaren per tuin 
 

 
*De nummers van de grafiek corresponderen met de tuinen van de bewoners. Wegens privacy redenen zijn de 

namen van de bewoners vervangen met het nummer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

auteur of de KNNV afdeling Delfland. 
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Bijlage 4: Totaal aantal waargenomen soorten en aantallen per tuin 

 

BijensoortenAardhommel Akkerhommel Steenhommel Boomhommel Tuinhommel Weidehommel Honingbijen Zandbijen Groefbijen (3 soorten) M askerbijen Behangersbijen Bloedbijen (2 soorten) Wolbijen

Tuinen Bombus terrestrisBombus pascuorumBombus lapidariusBombus hypnorumBombus hortorumBombus pratorumApis melliferaAndrena ssp.Halictus ssp./Lasioglossum ssp.Hylaeus sp. M egachile ssp. Sphecodus ssp. Anthidium ssp. Totaal aantal exemplarenTotaal aantal soorten

Tuin 1: 5 2 3 2 12 4

Tuin 2: 6 8 3 25 42 4

Tuin 3: 4 5 10 1 20 4

Tuin 4: 2 3 2 7 3

Tuin 5: 10 20 8 100 138 4

Tuin 6: 3 5 3 11 3

Tuin 7: 5 4 5 6 2 22 5

Tuin 8: 5 1 3 9 3

Tuin 9: 7 12 10 1 1 60 6 97 7

Tuin 10: 20 10 4 34 3

Tuin 11: 1 2 3 6 3

Tuin 12: 6 30 1 1 38 4

Tuin 13: 2 4 1 15 3 2 27 6

Tuin 14: 11 6 4 80 3 1 105 6

Tuin 15: 2 12 9 23 3

Tuin 16: 2 4 2 3 1 12 5

Tuin 17: 8 18 3 8 37 5

Tuin 18: 22 30 20 60 2 9 4 4 151 8

Tuin 19: 18 20 10 1 30 3 82 6

Tuin 20: 25 30 11 40 5 111 4

Tuin 21: 8 4 4 6 22 4

Tuin 22: 5 3 25 2 35 4

Tuin 23: 30 20 8 40 6 104 5

Tuin 24: 10 1 11 2

Tuin 25: 4 4 1

Tuin 26: 16 20 5 40 2 83 5

Tuin 27: 6 7 6 20 1 40 5

Tuin 28: 2 8 4 12 26 4

Tuin 29: 3 8 2 1 14 4

Tuin 30: 3 3 1

Tuin 31: 5 8 4 9 26 4

Tuin 32: 4 9 2 5 2 22 5

Tuin 33: 23 30 14 30 5 2 104 6

Tuin 34: 16 30 5 40 2 93 5

Tuin 35: 70 100 30 120 6 3 329 6

Tuin 36: 10 14 45 1 70 4

Tuin 37: 2 1 3 2

Tuin 38: 0 0

Tuin 39: 12 15 8 8 43 4

Tuin 40: 15 20 10 10 2 57 5

Tuin 41: 8 8 5 21 3

Tuin 42: 3 7 2 8 20 4

Tuin 43: 5 9 1 3 1 19 5

Tuin 44: 7 7 3 15 2 1 35 6

Tuin 45: 12 15 5 2 1 35 5

abundant ie totaal410 560 201 1 1 1 931 2 75 1 6 13 1 2160

Totaal aantal waarnemingen37 43 31 1 1 1 35 1 26 1 3 6 1  
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Bijlage 5: Resultaten van veldwerk met variabelen 

 
Deze bijlage behandelt de onderzochte variabelen per tuin. Hier worden de uitkomsten weergegeven 
in tabellen met bijbehorende klassenverdelingen. 
Voor de behandelde variabelen in deze paragraaf is gebruik gemaakt van een klassenindeling in 
SPSS. Er is hiervoor gekozen om alle gegevens van de 45 tuinen te kunnen verwerken in tabellen; 
het wordt anders ingewikkeld om voor 45 tuinen individueel de gegevens weer te geven. Variabelen 
ingedeeld in klassen voor de tabellen zijn als volgt: aantal bezoeken, lengte bezoek, oppervlakte, 
verharding, water, structuren, zonrotatie, objecten, plantendiversiteit, bijendiversiteit en 
bijenabundantie.  Per variabele worden de klassen herhaald en de bevindingen gegeven in een tabel.  

 
Aantal bezoeken  
 
Voor het aantal bezoeken is er gebruik gemaakt van een klassenindeling in SPSS. Er zijn in totaal 45 
tuinen met een verschillend aantal bezoeken geïnventariseerd.  
 

Delft  32 

Delfgauw 5 

Den Haag 5 

Den Hoorn 1 

Pijnacker 1 

Nootdorp 1 

 
Tabel 1 laat zien hoeveel tuinen corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassenindeling 
is als volgt: 

 
Klasse 1 Een bezoek 

Klasse 2 Twee bezoeken 

Klasse 3 Drie bezoeken 

 
Tabel 8. Aantal tuinen (Count) met aantal bezoeken klassen 

 
De meeste tuinen zijn driemaal bezocht met een aantal van 23. Slechts drie tuinen zijn eenmaal 
bezocht. Redenen voor eenmalig bezoek zijn de weersomstandigheden van de laatste twee weken 
van het onderzoek. Bij regenval en zware wind vliegen slechts enkele hommelsoorten; het 
waarnemen van wilde bijen is zeer onwaarschijnlijk en hierdoor is ervoor gekozen om enkele 
bezoeken af te lasten. 
 

Lengte bezoek 
Voor de tijdduur van de bezoeken is er gebruik gemaakt van een klassenindeling. Tabel 2 laat zien 
hoeveel tuinen corresponderen met de gegeven klassenindeling voor tijdduur. De klassenindeling is 
als volgt: 

 
Klasse 1 15 – 20 minuten 

Klasse 2 25 – 45 minuten 

Klasse 3 45 – 60 minuten 

Klasse 4 60 – 90 minuten 
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Tabel 9. Aantal tuinen (Count) met tijdduur klassen 

 
De meeste tuinen zijn langer dan 70 minuten bezocht. Drie tuinen hebben een bezoekduur van 15 tot 
20 minuten gehad. Redenen hiervoor zijn gebrek aan drachtplanten en daardoor gebrek aan 
bijenwaarnemingen, een te druk schema op de desbetreffende dag en/of slechte 
weersomstandigheden. 
  
Oppervlakte 
Voor de oppervlakten is ervoor gekozen om in  SPSS klassen te gebruiken. De reden hiervoor is de 
weergave van alle tuinen in een tabel. Tabel 3 laat zien hoeveel tuinen corresponderen met de 
gegeven klassenindeling. De klassen zijn als volgt:  
 

Klasse 1 10-50 m2 

Klasse 2 51-100 m2 

Klasse 3  101-500 m2 

Klasse 4  501 en groter 

 
Tabel 10. Aantal tuinen (Count) met oppervlakte klassen 

 
De meeste onderzochte tuinen hebben een oppervlakte tussen de 10 en 50 m2. Tien tuinen hebben 
een oppervlakte groter dan 500 m2. Eén van deze tuinen betrof Kindertuin de Boterbloem. 
 

Verharding 
Voor de verharding zijn alle tuinen in SPSS ingedeeld in klassen. Tabel 4 laat zien hoeveel tuinen 
corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassen zijn als volgt: 
 

Klasse 1 0-25% 

Klasse 2 26-50% 

Klasse 3 51-75% 

Klasse 4 76-100% 
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Tabel 11. Aantal tuinen (Count) met verhardings klassen 

 
Klasse 1 met een verharding tot 25% vormde de grootste groep tuinen. Deze tuinen hadden meer 
natuurlijke grond dan verharding. Voor tien tuinen is vastgesteld dat de verharding op óf tegen de 
100% kwamen. Deze tuinen hebben veel betegeling. 
 
Water 
Voor de variabele water is gebruik gemaakt van een klassenindeling. Tabel 5 laat zien hoeveel tuinen 
corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klasseindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 Geen water 

Klasse 2 Poeltje, bakje of vijver 

Klasse 3 Naast/ nabij watergang 

Klasse 4 Poeltje, bakje of vijver én nabij watergang 

 
Tabel 12. Aantal tuinen (Count) met verschillende waterklassen 

 
Voor de meeste tuinen is waargenomen dat er geen water aanwezig is. De grootste groep hierna 
vormde de groep waarbij sprake is van aanwezigheid van een bakje, poeltje of vijvertje. 
  
Structuren 
Voor de variabele structuren is gebruik gemaakt van een klassenindeling. Tabel 6 laat zien hoeveel 
tuinen corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 Geen gaten en scheuren in muren 

Klasse 2 Gaten en scheuren aanwezig 
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Tabel 13. Aantal tuinen (Count) met de structuren klassen 

 
Voor deze variabele geldt dat de grootste groep wel gaten en scheuren had in de wanden van de 
huizen. Beide groepen waren bijna gelijk verdeeld maar de groep zonder scheuren en gaten is net 
kleiner.  
 
Zonrotatie 
Voor de variabele zonrotatie is gebruik gemaakt van een klassenindeling. Tabel 7 laat zien hoeveel 
tuinen corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 2 tot 4 uur 

Klasse 2 4 tot 6 uur 

Klasse 3 6 tot 8 uur 

Klasse 4 Meer dan 8 uur 

 
Tabel 14. Aantal tuinen (Count) met zonrotatie klassen 

 
Verreweg de meeste tuinen vallen in de klasse van 6 tot 8 uur zon over de dag heen. Slechts één tuin 
had minder dan 4 uur zon op een dag. In negen tuinen is er sprake van meer dan 8 uur zon op een 
dag. Deze tuinen ondervinden geen hinder door schaduwvorming van omliggende gebouwen en 
bomen gedurende 8 uur zon op de dag. 
 
Objecten voor nestgelegenheid 
Voor de variabele objecten is gebruik gemaakt van een klassenindeling. Tabel 8 laat zien hoeveel 
tuinen corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 Geen objecten 

Klasse 2 Eén bijenhotel 

Klasse 3 Meerdere bijenhotels 

Klasse 4 Takkenrillen 

Klasse 5 Houtstapels 

Klasse 6 Bijenhotels en takkenrillen 

Klasse 7 Bijenhotels, takkenrillen en houtstapels 
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Tabel 15. Aantal tuinen (Count) met objecten klassen 

 
De klasse waarbij geen objecten voor nestgelegenheid aanwezig zijn scoort het hoogst met 25 tuinen. 
Hierbij geldt ook dat er geen bijenhotel aanwezig is. De klasse die hierna het hoogst scoort is de 
klasse waarbij slechts één bijenhotel aanwezig is; dit aantal ligt op vijf tuinen. 
 
Drachtplantendiversiteit 
De drachtplantendiversiteit kan gegeven worden in exacte aantallen, maar er is hier voor gekozen om 
een klassenindeling te gebruiken. De motivatie is het aantal tuinen en de verwerking van de 
gegevens in één tabel voor overzichtelijkheid. Tabel 9 laat zien hoeveel tuinen corresponderen met 
de gegeven klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 0-6 soorten 

Klasse 2 7-14 soorten 

Klasse 3 15-22 soorten 

Klasse 4 23-30 soorten 

Klasse 5 Meer dan 30 soorten 
 

Tabel 16. Aantal tuinen (Count) met drachtplantendiversiteit klassen 

 
De klasse die het hoogst scoort omvat tuinen met drachtplantendiversiteit tussen 7 en 14 soorten. De 
daarna hoogste klasse omvat tuinen met een soortendiversiteit van 15 tot 22. Slechts één tuin viel in 
klasse 5 waarbij meer dan 30 drachtplantensoorten zijn waargenomen. 
 
Bijendiversiteit 
Voor de bijendiversiteit is gebruik van een klassenindeling en exacte aantallen. Deze paragraaf 
beschrijft de uitkomst van de klassenindeling. Paragraaf x beschrijft de exacte aantallen 
waargenomen soorten. Tabel 8 laat zien hoeveel tuinen corresponderen met de gegeven 
klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 0-1 soort 

Klasse 2 2-3 soorten 

Klasse 3 4-5 soorten  

Klasse 4 6 en meer soorten 
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Tabel 17. Aantal tuinen (Count) met bijendiversiteit klassen 

 
De soortendiversiteit ligt het hoogst op 4 tot 5 soorten. Bij 25 tuinen is dit aantal waargenomen. Deze 
klasse wordt opgevolgd door een soortenaantal van 2 tot 3 soorten. Bij twee tuinen was er sprake van 
één soort en bij slechts één tuin zijn helemaal geen bijen waargenomen.  
 
Bijenabundantie 
Voor de bijenabundantie is gebruik gemaakt van een klassenindeling en exacte aantallen per tuin. 
Deze paragraaf behandelt de uitkomsten van de klassenindeling. Paragraaf 2.4 behandelt de 
uitkomsten van het exacte aantal waargenomen bijen. Tabel 11 laat zien hoeveel tuinen 
corresponderen met de gegeven klassenindeling. De klassenindeling is als volgt: 
 

Klasse 1 0-15 exemplaren 

Klasse 2 16-30 exemplaren 

Klasse 3 31-60 exemplaren 

Klasse 4 61-100 exemplaren 

Klasse 5 101-150 exemplaren 

Klasse 6 151 en meer exemplaren 

 
Tabel 18. Aantal tuinen (Count) met bijenabundantie klassen 

 
De klasse die het hoogst scoort omvat een bijenabundantie tussen de 0 en 15 exemplaren; dit geldt 
voor 12 tuinen. De hierna hoogst scorende klasse omvat een bijenabundantie van 16 tot 30 
exemplaren. De klassen waarbij het hoogste aantal bijen is waargenomen scoren lager; er zijn relatief 
weinig tuinen met een waargenomen abundantie van meer dan 100 exemplaren. Klasse 5 en 6 
omvatten de hoogste abundanties; bij slechts twee tuinen zijn er meer dan 151 bijen waargenomen. 
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Bijlage 6: Top tien plantensoorten per seizoen 

 

 

Tabel 19: Drachtplanten voor het lenteseizoen 

 

Plantensoort Bloeitijd Vast/eenjarig/ 
Tweejarig/ 
Bolgewas/Struik 

Code voor 
dracht 

Voedzame 
stoffen 

Bijzonderheden 

Gevlekt longkruid 
Pulmonaria 
officinalis 

Maart t/m 
mei 

Overblijvende 
vaste plant 

1 Nectar en 
stuifmeel 

n.v.t. 
 

Gulden 
sleutelbloem 
Primula veris 

April t/m 
juni 

Overblijvende 
vaste plant 

1 Nectar en 
stuifmeel 

Wettelijk 
beschermde plant 

Blauwe druifjes 
Muscari 
botryoides 

April Bolgewas 3 Nectar en 
stuifmeel 

Af en toe bodem 
omwoelen 

Wilde hyacint 
Scilla non-scripta 

April t/m 
mei 

Bolgewas 3-5 Nectar en 
stuifmeel 

Kan dominant 
worden 

Gele kornoelje 
Cornus mas 

Februari t/m 
maart 

Heester/Struik 3-5 Nectar en 
stuifmeel 

n.v.t. 

Gewoon 
sneeuwklokje 
Galanthus nivalis 

Februari t/m 
maart 

Bolgewas 3-5 Nectar en 
stuifmeel 

Bij terugloop 
bodem 
omwoelen 

Boeren krokus 
Crocus 
tommasinianus 

Februari t/m 
maart 

Bol(knol)gewas 5 Nectar en 
stuifmeel 

Sterk 
reproductief 

Winterakoniet 
Eranthis hyemalis 

Februari t/m 
maart 

Bol(knol) gewas 3 Nectar en 
stuifmeel 

n.v.t. 

Chinese 
toverhazelaar 
Hamamelis mollis 

Januari t/m 
februari 

Heester 3-5? Nectar en 
stuifmeel 

Snoeien na bloei 

Lenteklokje 
Leucojum vernum 

Februari t/m 
april 

Bolgewas 3 Nectar en 
stuifmeel 

Laat zich goed 
combineren met 
andere 
voorjaarsbollen 
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Tabel 20: Drachtplanten voor het zomerseizoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantensoort Bloeitijd Vast/eenjarig/twe
ejarig/bolgewas/st
ruik 

Code voor 
dracht 

Voedzame stoffen Bijzonder 
Heden 

Geranium rozanne Half juni 
t/m 
septemb
er 

Overblijvende vaste 
plant 

5 Nectar n.v.t. 

Geitenbaard 
Aruncus dioicus 

Juni t/m 
juli 

Overblijvende vaste 
plant 

3-5 Nectar en stuifmeel n.v.t. 

Late Guldenroede 
Solidago gigantea 

Juli t/m 
septemb
er 

Overblijvende vaste 
plant 

3-5 Nectar en stuifmeel Invasief, kan 
zich snel 
uitbreiden 

Koninginnekruid 
Eupatorium 
cannabium 

Juli t/m 
septemb
er 

Overblijvende vaste 
plant 

3-5 Nectar en stuifmeel Sterk 
reproductief 
in tuinen 

Slangenkruid 
Echium vulgare 

Mei t/m 
septemb
er 

Tweejarige plant 5 Nectar en stuifmeel n.v.t. 

Grote kattenstaart 
Lythrum salicaria 

Juni t/m 
septemb
er 

Overblijvende vaste 
plant 

5 Nectar en stuifmeel Zeer 
reproductief 

Kogeldistel 
Echinops ritro 

Juli t/m 
septemb
er 

Overblijvende vaste 
plant 

4 
(insectenpla
nten.nl, z.j.) 

Stuifmeel n.v.t. 

Grote centaurie 
Centaurea 
scabiosa 

Juni t/m 
augustus 

Overblijvende vaste 
plant 

3-5 Nectar en stuifmeel n.v.t. 

Duizendknoop 
Persicaria 
amplexicaulis 

Juli t/m 
septem-
ber 

Overblijvende vaste 
plant 

5 Nectar Concurrentie-
krachtig 

Stokroos Althaea 
rosea 

Juni t/m 
septem-
ber 

Kortlevende vaste 
plant 

3 
 

Nectar en stuifmeel Soms 
compost 
toevoegen 
aan grond 
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Tabel 21: Drachtplantensoorten voor het najaar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantensoort Bloeitijd Vast/eenjarig/ 
Tweejarig/bolg
ewas/struik 

Code voor dracht Voedzam
e stoffen 

Bijzonderhed
en 

Dahlia sp. Juli t/m 
oktober 

Overblijvende 
(niet 
winterharde) 
plant 

5 Nectar en 
stuifmeel 

Tijdens eerste 
nachtvorst 
knollen uit de 
grond halen 

Herfstanemoon 
Anemone japonica 

Augustus t/m 
oktober 

Overblijvende 
vaste plant 

3-5 Stuifmeel Tamelijk 
concurrentie 
krachtige soort 

Zijdeplant 
Asclepias 
incarnata 

Juli t/m 
september 

Overblijvende 
vaste plant 

3-5 Nectar en 
stuifmeel 

n.v.t. 

Roze vetkruid 
Sedum spectabile 

Augustus t/m 
september 

Overblijvende 
vaste plant 

3-5 Nectar n.v.t. 

Dropplant 
Agastache 
foeniculum 

Juli t/m 
oktober 

Kortlevende 
vaste plant 

3 Nectar en 
stuifmeel 

Bij matige en 
strenge vorst 
afdekken 

Hemelsleutel 
Sedum telephium 

Juli t/m 
september 

Overblijvende 
vaste plant 

5 Nectar Krijgt in tuinen 
vaak slappe 
opgaande 
stengels 

Chinese 
bruidssluier 
Fallopia 
baldschuanica 

Juli t/m 
oktober 

Houtige 
klimplant 

3 Nectar en 
stuifmeel 

Kan 
overwoekeren; 
moet in 
controle 
gehouden 
worden 

Gele mosterd 
Sinapsis alba 

April t/m 
november 

Eenjarige plant 5 Nectar en 
stuifmeel 

Groeit goed op 
open grond 

Wilde reseda 
Reseda lutea 

Mei t/m 
september 

Overblijvende 
vaste plant 

5 Nectar en 
stuifmeel 

Relatief 
kortlevende 
plant 

Bernagie  
Borago officinalis 

Juni t/m 
september 

Eenjarige plant 5 Nectar en 
stuifmeel 

n.v.t 
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Bijlage 7: Adressen voor biologische kwekers, telers en tuinen 

 

Naam bedrijf adresgegevens Contact 

 Zuid-Holland  

STEK Nieuwe Binnenweg 
195b 

3021 Ga Rotterdam 

010 76 00 313 
info@stekrotterdam.nl 

Drachtplantenkwekerij Ninabel Hoge Tilweg 47 
9362 VC Boerakker 

06 41 86 19 62 
marijke@ninabel.nl 

Schoutens Kruiden Rijneveld 121 
Boskoop 

0172 21 67 93 
schoutenskruiden@gmail.com 

Tuinderij De Volle Grond Koningslaan 5a 
3981 HD Bunnik 

030 212 9094 

 Noord-Holland  

Kwekerij Krijn Spaan Kromme Rade 5 
1241 LK Kortenhoef 

035 65 62 171 
informatie@krijnspaan.nl 

De Bolderik Postbus 11 
1693 ZG 

Wervershoof 

info@debolderik.net 
 

 Utrecht  

Plantenkwekerij Jongerius 
Houten 

Utrechtseweg 19a 
3992 LM Houten 

030 63 71 457 
wimhuijgens@home.nl 

 De Mengelmoestuin Lekdijk Oost 42-44 
2861 Bergambacht 

mengelmoestuin@hotmail.com 

Kraaybeekerhof Diederichslaan 25a 
3971 Pa Driebergen 

0343 53 38 85 
gastronomie@kraaybeekerhof.nl 

Tuinderij De Volle Grond Koningslaan 5a 
3981 HD Bunnik 

info@tuinderijdevollegrond 

 Friesland  

Webshop Tuinspul De Wedze 22a  
9286 EV Twijzel 

06 16 48 06 35 
tuinspul.info@gmail.com 

Biologische Kwekerij De Hege 
Haeren 

Hege Haerenwei 2 
9054 LC Hijum 

0518 43 27 736 

De Cruydt-Hoeck v.o.f. Abbendijk 6 
8422 DL Nijeberkoop 

0516 44 11 44 
zaden@cruydthoeck.nl 

 Gelderland  

Kwekerij De Hessenhof Hessenweg 41 
6718 TC Ede 

0318 61 73 34 
hessenhof@planet.nl 

Korneland 
 

Erichemsekade 8a 
4116 GD Buren 

06 23 57 40 86 
 

Kwekerij Dependens Langesteeg 11 
6721 NB Bennekom 

0318 43 07 26 
info@dependens.nl 

Biologische 
Hoogstamfruitboomkwekerij 
De Sterappel 

Weiweg 7 
4064 CJ Varik 

 

06 219 540 18 
sterappel@versatel.nl 

Boomkwekerij Ten Elsen 
 

Kempersdijk 50 
7161 RG Neede 

0545 29 30 65 
info@tenselsen.nl 

 Overijssel  

Webshop Fruittuin.com  Beekweg 6E 053 56 96 401 

mailto:info@debolderik.net
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 7481 RG 
Haaksbergen 
(Buurse) 

info@fruittuin.com 

Kwekerij Het Nieuwe Veld 
 

Boxbergerweg 46 
7431 PN Diepenveen 

06 53 97 21 68 
info@kwekerijhetnieuweveld.nl 

 Drenthe  

Wilde Planten Kwekerij de 
Heliant 

Midden 47 
8351 HC 

Wapserveen 

06 364 302 55 
info@deheliant.nl 

 Brabant  

Floris Natuurlijke Bomen 
 

Rijndonksestraat 8 
5275 HJ Den Dungen 

06 11 48 28 50 
info@natuurlijkebomen.nl 

Vivara 
Natuurbeschermingsproducten 

Overloonseweg 11c 
5821 EE 

Vierlingsbeek 

0478 517960 
info@vivara.nl 

 Overig  

BD-Imkers  info@bdimkers.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vivara.nl


Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      71 

Verantwoording 

 
Opdrachtgever: Geert van Poelgeest 
Begeleider KNNV: Tanja Verbeeten 
Auteur: Steven Campbell 
Deelnemers: Diverse bewoners van Delft, Delfgauw, Den Hoorn, Den Haag, Pijnacker en 
Nootdorp 
Tekeningen, grafieken en adviezen: Steven Campbell 



Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      72 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tuinen voor bijen,  KNNV afdeling Delfland, 2016      73 

De KNNV, de natuurvereniging voor Delfland. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de belangen 
van die natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


