
Wilde bijen
Inrichting en onderhoud 
natuurvriendelijke tuin



Inhoud

• Stand van zaken insecten algemeen
• Belang insecten
• Hoe herken je een wilde bij? 
• Wilde bij: stand van zaken
• Belang van tuinen voor wilde bijen
• Insect- en vogelvriendelijke tuininrichting
• Insect- en vogelvriendelijk tuinonderhoud

Presentatie(s) en plantenlijst worden op de 
websites van de NVWK en Steenbreek geplaatst.



Stand van zaken

Bron: de Volkskrant

malaiseval



Belang 1

Bron: Biologiepagina



. Bestuiving van:
•Voedselgewassen
•Wilde planten 

Belang 2

Bron: Biologiepagina
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Belang 3

Bron: Jeroen Helmer ARK, 
Luc Meuwissen Staatsbosbeheer
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Wilde bij

Grijze rimpelrugbij
Bron: Pieter van Breugel, Gasten van bijenhotels



Bijen: Wespen: Zweefvliegen:

Vleugels: Twee paar Twee paar Eén paar

Antennen: Lang Lang Kort

Ogen: Smal en aan zijkant 
van de kop

Vaak inkeping Zeer groot

Beharing: (Dicht) behaard Weinig behaard Weinig behaard

Wespentaille Ja Ja Nee

(bron: KNNV) (bron: KNNV)(bron: A.Koster)

Wilde bij: verschillen



.

Bron: Bijenstichting



• 181 soorten Nederlandse wilde 
bijen op de rode lijst

• dat is 55% van alle wilde bijen

• met de groep van de hommels 
gaat het nog slechter: 17 van 
de 27 soorten op de rode lijst

• Dat is 63% 

Verdwenen (VN)
Ernstig bedreigd (EB)
Bedreigd (BE)
Kwetsbaar (KW)
Gevoelig (GE)
Thans niet bedreigd (TNB)

Bron: 
Basisrapport Rode lijst Bijen
Opdrachtgever: Ministerie LNV

Wilde bij: stand van zaken



Agrarische landschap:

• Al lange tijd verdwenen

Natuurgebieden: 

•Soortenrijk, maar wel achteruitgang

Stedelijk gebied:

•Van arme naar rijke gebieden, ook 
uw tuin draagt bij!

Wilde bij: stand van zaken



Je ziet slechts één bij!

Foto Menno Reemer

Hoeveel wilde bijen zie je?



Bijen vinden alleen voedsel op bloemen.         
Maar vóór en na de bloei kunnen vele dieren van 
de bloemplanten leven:
•insecten zoals vlinders, rupsen, bladluizen, 
kevers, galwespen, …. 
•vogels, amfibieën, zoogdieren die van deze 
insecten leven
•vogels, amfibieën, zoogdieren die van het zaad 
en vruchten (bessen) leven

Help je de bij, dan help je 
ook andere dieren

Bron: IVNBron: De Zoogdiervereniging Bron: Ravon



Wilde bijen hebben als voedsel nodig:
•Nectar: brandstof  volwassen dier
•Stuifmeel: bouwstof larven
Dit verzamelen ze op bloemen. Zij hebben geen alternatieve 
voedselbronnen. Nectar wordt door de bloem opnieuw 
aangevuld, maar voor stuifmeel geldt: op = op.

Wilde bij: voedsel



Wilde bij: voedsel



De meeste wilde 
bijensoorten 
nestelen 
ondergronds (70%).  

Wilde bij: nestelgelegenheid

Bron: blijebijen.beBron: Joop Verburg, Pluimvoetbij

Bron: Arie Koster

Foto: Griet Nijs, dorpsbibliotheek Tienen (Be)



Bovengronds:     
70 soorten.            
(in bijenhotels: 
ongeveer 35 
soorten)

Wilde bij: nestelgelegenheid

Bron: Arie KosterBron: Arie Koster

Bron: Arie Koster



Ongeveer 35 soorten bijen maken gebruik van 
de nagebootste vraatgangen in bijenhotels.

Bron: 11 inspirations for insect hotels



Afstand tussen nestelgelegenheid en 
foerageergebied niet groter dan  50-100 m



Een solitaire bijenvrouw doet alles alleen: voedsel zoeken, nest maken, eieren 
leggen. Ze leeft maar kort (als individu), ze heeft een beperkte vliegperiode 
(als soort) en ze vliegt vaak op maar één bepaalde plantenfamilie of geslacht. 
Wilde bijen hebben maar een klein vliegbereik en zijn dus plaatsgebonden. 
Daarom moeten foerageergebied en nestelgelegenheid dicht bij elkaar liggen.
Wanneer de leefomgeving drastisch verandert (bv door maaien bloemen), 
kan de wilde bij niet overleven.

Wilde bij en tuinen

Voorbeeld:  De vroege zandbij (Andrena paecox) vliegt van maart t/m begin juni en vliegt op de wilg. Alle 
wilgen tegelijk knotten is voor deze bij rampzalig.

Bron: wildebijen.nl



Vandaar dat voor de wilde bij het gevarieerde kleinschalige 
landschap van levensbelang is. Daarvoor is een stedelijke 
omgeving met tuinen en openbaar groen ideaal. 

En daarom doet jouw tuin er ook toe!

Wilde bij en tuinen



Insect- en vogelvriendelijke tuin

Waarom?
Je tuin wordt aantrekkelijker: 

• er is meer te beleven
• genieten van aantrekkelijke plantcombinaties

Bovendien bespaart het werk: 
• minder onkruid(bodembedekkers)
• geen winterbeurt

Bron: groengroep  
Kees Koenen, Breda



Hoe krijg je dat voor elkaar:
•Zorg ervoor dat er altijd wat bloeiends in de tuin staat 

(insectenplanten.nl, bijenhelpdesk, Nederland zoemt.nl, nvwk.nl)

•Geef voorkeur aan planten met enkelvoudige bloemen
•Plant liever inheemse dan exotische planten 
•Varieer in plantensoorten, zowel kruid-, als houtachtig
•Zorg voor structuurvariatie in de tuin
•Houd de bodem bedekt
•Zorg voor planten die zaden, vruchten of noten leveren
•Vijver: denk aan natuurvriendelijke oever

Niet alles hoeft of kan in je eigen tuin. 
Dieren kijken niet naar erfgrenzen.

Insect- en vogelvriendelijke tuin
inrichten 

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 



Bloeiend voorjaar

Bron: Arie Koster Bron: Arie Koster



Bloeiende zomer

Bron: drachtplanten.nl



Bloeiende zomer

Bron: drachtplanten.nlBron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl

Bron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl Bron: drachtplanten.nl



Bloeiende nazomer

Bron: Arie KosterBron: Arie Koster

Bron: Arie Koster
Bron: Flora van Nederland



Geef voorkeur aan enkelvoudige bloemen. Gevulde bloemen 
hebben minder of geen nectarklieren en meeldraden en 
leveren dus minder/geen stuifmeel en nectar. 

Enkelvoudige bloemen

Bron: Arie Koster
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Liever inheems



Inheemse wilde planten
(Bron: WUR)

98 soorten 
25 
soorten 107 soorten 

67 soorten 



.

Structuurvariatie
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Structuurvariatie



Houd bodem bedekt

Epimedium perralchium ‘Frohnleiten’

Symphytum grandiflorumGeranium macrorrhizum

Onderhoudsvriendelijk, voedsel en 
schuilgelegenheid voor amfibieën, 
insecten

Liriope muscari
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Planten met vruchten, zaden, noten



Nestelgelegenheid insecten:  grootste deel van de dag in de zon 
•Bijenhotel  
•Kale bodem op steile plekken, open zandige plekken, 
bestrating met zandvoegen
•Dood hout: stronken, stobben, snoeihout, onbewerkte palen, 
takkenrillen/houtstapels
•Stapelmuurtje met plekken met leem

Schuil en nestgelegenheid vogels:
•Plant hagen en/of dichte struiken met doorns

Schuil- en nestelgelegenheid

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 



(An)organische hopen



Natuurvriendelijk onderhoud:
•Kruidachtige planten: bloeiseizoen verlengen, herbloei 
bevorderen, geen winterbeurt uitvoeren, blad in winter 
behouden, minder vaak maaien (gras)
•Houtachtige planten: zorg voor voldoende grote groeiplek 
•Organische bemesting toepassen
•Zo min mogelijk grondbewerking
•Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Tuin hoeft niet overal netjes, laat gerust 
een rommelig hoekje staan met overjarige 
ruigtekruiden.

1. Voedsel
2. Veiligheid
3. Voortplantingsmogelijkheid
4. Variatie 

Insect- en vogelvriendelijke tuin
onderhouden 



Bloeiseizoen verlengen: door het (gedeeltelijk, bv de helft vd 
groep) snoeien van vaste planten in het groeiseizoen is het 
mogelijk om het bloeiseizoen te verlengen/verplaatsen, bij o.a. 
Phlox , Clematis. 

Bloeiseizoen verlengen



Herbloei bevorderen: door het snoeien direct na de bloei bevorder 
je bij een aantal vaste planten de vorming van nieuwe uitlopers 
waarop opnieuw wordt gebloeid op een later tijdstip, bijvoorbeeld 
bij: kattenkruid, salie, vrouwenmantel, tuingeranium.

Herbloei bevorderen



Hoger gras geeft kruiden de kans om te bloeien (voedsel insecten) 
en biedt insecten, amfibieën en kleine zoogdieren foerageer-, 
nestel- en schuilgelegenheid. En het bespaart werk!

Maai eens niet/minder vaak

Bron: Tuinblogger.nl



Najaar
Haal blad van het gazon en breng het in de border. Hierdoor 
bescherm je bodemdieren en hebben insectenetende vogels in 
de winter nog een hapje. 



Najaar
Afgestorven plantenresten geven structuur aan de 
tuin, overwinteringsplaatsen voor insecten en zaad 
voor vogels. Verwijder afgestorven plantenresten 
pas in het voorjaar. 
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Organische bemesting
Als je de afgestorven plantenresten verwijdert, moet je 
organische stof terugbrengen op/in de bodem. Hiervoor gebruik 
je bijvoorbeeld compost. Om voedingsstoffen (mest) aan te 
vullen, bemest je met organische meststoffen, zoals 
koemestkorrels.



Grondbewerking
Grondbewerking, zoals: spitten, schoffelen, hakken enz. : 
•verstoort het bodemleven, dus ook de ondergrondse nesten wb
•bevordert de ontkieming van onkruidzaden
•is onnodig bij voldoende bedekking van de grond
•verwijder ongewenste kruiden bij voorkeur met de hand

Bron: plusonline.nl



gebruik GEEN bestrijdingsmiddelen

• Bloem bezoekende insecten zijn zeer gevoelig voor de 
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. 

• Beïnvloedt dieren die van deze insecten afhankelijk zijn negatief 
(egels, vogels).

• Gebruik zaad dat niet is behandeld met gewasbeschermings-
middelen.



Wat gebeurt er al in de  
Krimpenerwaard?

• NVWK realiseert ism de Vlinderstichting 3 idylles.
• HHSK maait de Lekdijk gefaseerd voor voedsel voor insecten.
• Jouw tuin draagt bij aan dit grotere verhaal!
• Op de website van de NVWK en Steenbreek vindt u de 

(uitgebreidere) presentaties + de plantenlijst van vanavond.

Bron: Natuurmonumenten


