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DDooeell  
 nestgelegenheid voor egels, insecten en vogels  
 elke verdieping zorgt voor een specifieke woonplaats  
 een hotel met verschillende kamers voor verschillende dieren 
 
 

Woonplaats voor  SOLITAIRE BIJEN 
  

NNaaaammggeevviinngg  eenn  kkeennmmeerrkkeenn  
Solitair leven  
= leven niet in een kolonie, maar elk apart, elk vrouwtje maakt een eigen nest 
 

VVeerrsscchhiill::  ssoolliittaaiirree  bbiijj,,  hhoonniinnggbbiijj  ((ssoolliittaaiirree  wweesspp))  
 solitaire bij honingbij 

foto 

  

aantal 
eenzaam levende of wilde bij 
= 1 supporter van Club Brugge 
 wil niet te veel opvallen 

leeft in kolonies 
= hele supportersclub van Club Brugge 
 voelt zich sterk, zal zich laten zien 

verdediging 

een kleine, plooibare angel 
zonder gif, dringt niet door de 
huid 
 kan meerdere keren steken 

een sterkere angel met gif, kan door 
de huid steken 
 kan maar 1 keer steken en sterft 
daarna (meer uitleg zie Gevaar?) 

voorkomen 
meestal alleen en houdt zich stil  vaak in grote groep en zullen elkaar 

verdedigen als de kolonie bedreigd 
wordt 

levenswijze 
elk vrouwtje bouwt een eigen 
nestholte waarin ze eitjes legt 

koningin maakt in het voorjaar een 
kolonie met werksters en darren 

voedsel 
stuifmeel en nectar (verdere 
uitleg zie Voedsel) 

stuifmeel en nectar 

 
Solitaire wesp = nuttige wesp! 
- eenzaam, kleine wesp 
- predatoren (eten bladluizen, rupsen)  
 handig voor in de tuin, houden ecosysteem in evenwicht 

- geen gif, geen problemen 
Voorbeelden: sluipwespen (foto), galwespen, … 

BBEEEESSTTEENNTTOORREENN  OOFF  IINNSSEECCTTEENNHHOOTTEELL 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Colletes_cuniculariusm.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Bee_PD_foto_explained1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Ichneumon_wasp_(aka).jpg
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Knuffelbijtjes 
Solitaire bijen zijn niet 
agressief en hun angel 
is vaak te dun om door 
onze huid  
te prikken.   
Knuffelbijtjes  
dus. 

GGeevvaaaarr??  
Kunnen alle bijen steken? 
Enkel de vrouwelijke bijen hebben een angel, maar die angel is 
heel klein en kan helemaal niet doorheen de huid prikken. 
Mannetjes hebben geen angel omdat de angel eigenlijk een 
omgevormde legboor is. Mannetjes leggen geen eitjes dus hebben 
zij ook geen legboor of angel. 
 
Bijen zijn eigenlijk lieve beestjes. Pas als ze zich bedreigd voelen, 
gaan ze zich verdedigen. Dit kan bijvoorbeeld als je ze klemt tussen 
je vingers of als je er op trapt met je blote voet. De honingbij kan maar één keer steken 
omdat er kleine weerhaakjes aan zijn angel hangt. Die angel zal bijgevolg blijven zitten in de 
huid als de honingbij zich wil terugtrekken.  Bij die terugtrekking zal een deel van haar 
ingewanden blijven hangen aan de angel. De honingbij is dus flink beschadigd en zal 
bijgevolg sterven. 
Zoals hierboven vermeld leven wilde bijen meestal alleen. Zij hebben dus ook geen reden om 
een groep of kolonie te verdedigen. Het komt dus bijna nooit voor dat solitaire bijen steken. 
Zij zullen ook niet op je limonade afkomen. Een steek van een honingbij of een hommel kan 
wel doorheen de huid prikken.  
 

VVeerrsscchhiilllleenn  eenn  ggeelliijjkkeenniisssseenn  
Kenmerken om te weten te komen of je te maken hebt met een bij 
 bij wesp zweefvlieg 

lichaamsbouw

 

wespentaille: bestaat uit 3 delen 
of insnoeringen 
! Alle bijenachtigen 
Vrouwtjes hebben een angel 

wespentaille: bestaat uit 
3 delen of insnoeringen 
Vrouwtjes hebben een 
angel 

GEEN wespentaille: kop, 
borst en achterlijf zijn 
één 
GEEN angel 

voelsprieten/ 
antennes 

lange antennes onderverdeeld in 
kleinere segmenten 

lange antennes zeer korte antennes 

beharing beharing, soms afwezig bijna geen beharing variabele beharing  
vleugels 2 paar vleugels 2 paar vleugels 1 paar vleugels  

voedsel 

Enkel nectar en suiker + stuifmeel 
 “vegetariërs” 
soms zeer lange tong 

carnivoren: wormen, 
spinnen, rupsen 
 kaken nodig voor 
dierlijke prooien  
plantaardige producten 

zuigsnuit 

opkomst (tijd) 

vroeg 
 vroegbloeiers geven nectar 
 meer behaard = beter 
geïsoleerd 

laat 
 er zijn in het voorjaar 
nog niet veel wormen en 
spinnen 

 

steken 

solitaire bijen en hommels 
kunnen meerdere keren steken 
honingbij sterft na steek 

 kan agressief zijn  

 kan meerdere keren 
steken 

 
kan niet steken 

 
 

To bee or not to 
bee? 
Quiz met vier foto’s van een 
bij, een vlieg, een wesp en 
een hommel 
 Welke foto toont een bij? 

de bij de zweefvlieg de hommel de wesp 

BBEEEESSTTEENNTTOORREENN  OOFF  IINNSSEECCTTEENNHHOOTTEELL 
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ZZoonnddeerr  bbllooeemmeenn  ggeeeenn  bbiijjeenn!!  ((vvooeeddsseell))  
Evenwichtig dieet van nectar en stuifmeel 
Lange of korte tong?  
Om nectar uit een bloem te kunnen halen, hebben de 
bijtjes een tong nodig. Die nectar hebben zij enerzijds 
nodig voor hun eigen energiebehoefte en anderzijds voor 
hun jongen. 
2 soorten 

- Lange tong nodig voor Hondsdraf en Brem. 
-  Korte tong (oplikken) nodig voor Margriet, Madeliefje en Boerenwormkruid. 

Harig lichaampje?  verzamelen van stuifmeel op het behaarde achterlijf 
Wilde bijen hebben de stuifmeel enkel nodig voor het broed. Wanneer uit de eitjes een larve 
komt dan heeft die larve het stuifmeel nodig dat in de kinderkamer is opgeslagen samen met 
de nectar.  
 

 Op zoek naar voedsel 
 Sommige soorten zijn voor hun voedsel 
geheel afhankelijk van één soort plant. 
Deze solitaire bijen zijn dan monofaag. 
Het gebied waarbinnen een bij het 
voedsel zoekt, is niet erg groot omdat 
vele soorten beperkt zijn in hun vliegtijd. 
Sommigen kunnen maar 500 m afleggen van hun woonplaats naar de voedselbron. De 
afstand is afhankelijk van de grootte van de wilde bij. Een honingbij daarentegen kan wel tot 
3 km afstand overbruggen om op zoek te gaan naar geschikt stuifmeel en nectar. 
 

Weetjes 
- Na 3 weken is hun vliegtijd gedaan en de meeste bijtjes zullen sterven. 
- Soms is 5 % van de solitaire bijen afhankelijk van het stuifmeel van de wilg en de 

paardenbloem. 
- Specifieke enzymen zorgen voor het verteren van de typische  

stuifmeel van een bepaalde plant.  
 

Bijvriendelijke bloemen 
 Overzicht van goede stuifmeel- en nectarleveranciers 

  

de luiaards de specialisten 
bezoeken alle bloemen bezoeken typische 

bloemsoort 

eten veel, maar niet 
kwaliteitsvol 

eten niet veel, maar wel 
kwaliteitsvol 

polyfaag monofaag 

Eenjarigen voor de bloemenakker Meerjarigen voor de zonneborder Struiken 

 Grote klaproos 

 Korenbloem 

 Bolderik 

 Gele ganzebloem 

 Kleine zonnebloem 

 vele soorten asters 

 Wilde marjolein 

 Slangekruid 

 Koninginnekruid 

 Rode zonnehoed 

 Kleinfruit 

 Vlinderstruik 

 Krentenboompje 

 Sporkehout 

 Meidoorn 

Meerjarigen voor in de hooiweide Bomen 

 Knoopkruid 

 Gewone brunel 

 Gewone margriet 

 Muskuskaasjeskruid 

 Gewone rolklaver 

 alle pit- en steenfruit 

 Wilg sp. 

 Linde sp. 

 Robinia 

 Gewone esdoorn 

 Op het einde van deze 
handleiding vind je een volledige 
lijst van bijvriendelijke bloemen. 
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VVoooorrttppllaannttiinngg  
Elk vrouwtje maakt haar eigen nest, verzamelt zelf 
het benodigde stuifmeel, vermengt dit met nectar 
(een stuifmeelbroodje). De eitjes worden bevrucht 
door een mannelijk bijtje. Het verrassende aan de 
voortplanting van de bijtjes is dat het vrouwtje zelf 
kan kiezen welk geslacht ze zal voortplanten. Ze 
heeft als het ware een kleine handtas bij zich en 
doet die open of dicht naargelang haar keuze. Niet 
alle eitjes zullen dus bevrucht worden.  
- Bevruchte eitjes  vrouwelijke bij 
- Onbevruchte eitjes  mannelijke bij 
 
Werkwijze 
De meeste soorten graven een gangetje in de grond. Een derde van de solitaire bijen zoekt 
bestaande holten in hout, stengels of tussen stenen. Wanneer de nestholte gegraven of 
goedgekeurd is, begint het vrouwtje met een aantal foerageervluchten. Daarbij wordt 
stuifmeel verzameld dat achteraan in de nestholte wordt opgestapeld. Wanneer voldoende 
stuifmeel is verzameld, legt het vrouwtje er een eitje op.  

Hiervoor wordt dan een wand gebouwd van 
modder en speeksel, zodat er een cel of een 
kinderkamer ontstaat. De solitaire bij meet altijd 
eerst de lengte van een cel en bouwt dan een 
drempel op de plek waar de volgende wand 
moet komen. Daarna wordt opnieuw het 
stuifmeel aangevoerd en het eitje gelegd, om tot 
slot de drempel uit te bouwen tot een gesloten 
wand.  

 
In de voorste cellen worden onbevruchte eitjes gelegd, hieruit zullen de mannetjes komen. 
De opening vooraan wordt afgesloten met een stevige mengeling van speeksel met modder, 
plantenmateriaal of zand, zodanig dat het broed goed beschermd is. In de cellen 
ontwikkelen de eitjes zich tot larven die zich voeden met het stuifmeel. Zodra het stuifmeel 
op is spinnen de meeste soorten een cocon. Daarin gaan ze over van het larvaal stadium 
naar een pop en vervolgens tot de volwassen bij. In het volgend voorjaar komen dan eerst 
de mannelijke bijen uit het nest gekropen. Daar wachten zij tot de vrouwelijke bijtjes 
uitkomen om klaar te staan voor de bevruchting. Opmerkelijk aan deze levenswijze is dat de 
solitaire bijen nooit hun nageslacht zien, want de volwassen bijen sterven zodra voldoende 
nesten belegd zijn.  

 
 Verschillende cellen of kamers van de gehoornde metselbij. De mannelijke larven zijn al verder 

ontwikkeld dan de vrouwelijke larven die zich op het einde van de nestgang bevinden. 

einde  
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Hoe kan het nu dat er altijd een mannetje in de eerste kamer zal zitten? 
Mannelijke bijen worden vroeger ‘wakker’ en komen als eerste uit en daarom legt het 
vrouwelijke bijtje altijd onbevruchte eitjes op het einde van het nest. Ze spaart dus de 
onbevruchte eitjes op om de laatste kamers te maken. Het vrouwtje kiest zelf het geslacht 
van de eitjes. De onbevruchte eitjes moeten in de eerste kamers zitten want anders kunnen 
de mannelijke bijtjes niet vrij komen en zouden zij sterven door gebrek aan voedsel!  
 
Weetje 
- De vrouwelijke koekoeksbij zal een eitje leggen in het nest van 

een andere solitaire bijen. Zij leven als broedparasiet. Die 
verzamelen zelf niet de benodigde stuifmeel en nectar voor hun 
nageslacht maar leggen stiekem een eitje bij een gastvrouw.  
 

- Sommige solitaire bijen en wespen zijn parasieten. Zij leggen hun 
eitjes in de larven of in de nesten van andere solitaire bijen. De 
rouwzwever bombardeert als het ware zijn eitjes in het nest van 
een ander. De larve van een sluipwesp wacht tot de larve van de 
solitaire bij gevormd wordt om zo het ‘vlees’ op te eten. Ze 
wachten dus tot het stuifmeel omgevormd is tot eiwitten. 
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ZZooeemmeennddee bbeezzooeekkeerrss ((bbeellaanngg vvoooorr ddee mmeennss)) 
Bijen zijn niet nuttig maar NOODZAKELIJK! 

 Bestuiven van wilde planten, fruitbomen, planten voor de landbouw, … 
 
 
Bijen hebben zich erop toegelegd om stuifmeel als belangrijkste voedselbron voor hun broed 
aan  te wenden. Daardoor  is het voor de bijen zeer belangrijk om op een zo kort mogelijke 
tijd  zoveel mogelijk  stuifmeel  naar  het  nest  te  kunnen  brengen met  zo  weinig mogelijk 
energieverbruik. 
 
SSttiijjggiinngg bbiijjeennsstteerrffttee!! 
De belangrijkste oorzaken: 
‐  gebrek aan nectarbronnen 

o Voedselbronnen dalen: tekort aan bloemen; verandering van landbouw 
(wegsproeien van wilde planten, bloemen) 

o Kunstbloemen (rozen) hebben veel te veel blaadjes en bijna geen nectar 
‐  Woonplaats wordt vernietigd: dood hout wordt opgeruimd, open plekken zand worden 

bewerkt, … 
‐  Weinig voedsel bij de woonplaats: sommigen kunnen maar max 500 m vliegen 
‐  pesticidengebruik: concentratie stijgt, minder in gebruik maar heel sterk 

 
 
 
Hoe bijensterfte beperken? 
 
‐  Zorg voor insectenvriendelijke aanplantingen in je tuin. 

 voedsel: wilg, klokjes, bloemen met twee namen 
(wetenschappelijke naam = geslachtsnaam + soortnaam) 
= zo veel mogelijk NATUURLIJKE bloemen! 

 
‐  Plaats een bijenkastje of bouw een beestentoren  18 

 holle stengels, wijnkisten, vlier: merg in stengels (bijen 
knagen dit weg), houtblokjes (hard hout!) 

 

 
 

 Op de volgende pagina’s wordt de opbouw van een beestentoren stap voor stap 
uitgelegd. De vorm en de wijze van indeling en opvulling zijn enkel suggesties. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 



Project Beestige school   Theorie bij powerpoint  
  Aan de slag!  

 

 

 
8 

SSoolliittaaiirree  bbiijjeenn  eenn  wweessppeenn  
 

Geen kolonie (koningin, werksters, darren), maar een leven lang een echt liefdeskoppel.  
Bijen en wespen hebben meestal een slechte naam. De paar stekende soorten bederven 
het jammer genoeg voor de overgrote meerderheid van deze diergroep. In Nederland en 
België komen meer dan 4000 soorten bijen en wespen voor. Niet meer dan 10 soorten 
kunnen ons soms overlast  bezorgen. Het betreft dan altijd dieren, die in een kolonie bij 
elkaar leven. Deze dieren hebben werksters die zijn ingesteld om hun kolonie te verdedigen 
en zijn dus van nature agressiever dan de solitaire dieren. De solitaire bijen en wespen 
vallen ons nooit lastig.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAAANN  DDEE  SSLLAAGG!! 
 

EEeenn  bbeeeessttiiggee  ttoorreenn!!  
 

De beestentoren is geïnspireerd op het model van Hans Carlier. 
De beestentoren moet zo weinig mogelijk in de schaduw staan. 
Naast nestgelegenheid is het erg belangrijk dat er van het 
voorjaar tot het najaar bloeiende planten aanwezig zijn.  
 
Er zijn wel minstens 30 verschillende soorten houtbewonende 
solitaire bijen, die elk een andere diameter van holtes verkiezen 
en stuifmeel (soms enkel van één specifieke plant) nodig 
hebben. Hoe verder de bloemen staan van de nestjes, hoe 
moeilijker het voor de bijtjes is om aan stuifmeel te geraken. 
Sommige soorten solitaire bijen vliegen niet verder dan 500 
meter van het nest.  
 
De insectenetende insecten zijn heel blij met allerlei 
plantenetende insecten (rupsen, wantsen,…) die je aantrekt 
door voldoende natuurlijke planten in de omgeving te voorzien 
(zie lijst achteraan deze handleiding).  

NNiivveeaauuss  
  

Er zijn verschillende niveaus in de toren, te beginnen met onderaan (met hoogte erbij):  
A. hommelnestkasten (ca 40 cm hoog)  
B1. nestruimte voor solitaire bijen en wespen: holle stenen en lemen wand (ca 20 cm)  
B2. nestruimte voor solitaire bijen en wespen: leem en daar gaten in (ca 25 cm)  
B3. nestruimte voor solitaire bijen en wespen: houtblokken (ca 40 cm)  
B4. nestruimte voor solitaire bijen en wespen: holle stengels (ca 15 cm)  
C. kastje voor allerlei insecten: plaats voor overwintering (ca 20 cm)  
D. vogelvoederplaats  
E. dakje met vetplanten en vogelbadje erop (“groen dak”) 
 

Tussen ieder onderdeel wordt een houten schijf geplaatst. Zorg dat die ongeveer 
waterpas staat en dat ze, ev. met grote nagels en/of houten latjes stevig verankerd wordt, 
zodat ze niet kan kantelen of naar beneden schuiven.  

 

 
 
 

19 
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AA  HHoommmmeellnneessttkkaasstteenn    
Benodigdheden 

 dakpannen (ca 3) + bakstenen (ca 8) 

 bloempot (ca 2) met ca 20 cm doorsnede (aan bovenrand gemeten) 

 plastieken buisje met ca 2 cm doorsnede en 10 cm lengte (liefst flexibel, zodat het 
naar beneden gebogen kan worden) 

 dun plankje met een gat erin waarin het buisje past. De plank is ongeveer even 
groot als de volledige bodem van de bloempot.  

 hommelnestmateriaal bv. wol, inhoud van een oude vogelnestkast, stro, strooisel, 
dierenharen (wol, haren,…), pluizige plantenzaden,… 

 
Werkwijze 

Tegen de aarde aan, maak je aan 4 zijden een hommelnestkast. Er zijn verschillende 
soorten hommelnestkasten:  
 
1 Gedeeltelijk in het zand ingewerkte 

hommelnestkast   
Graaf een omgekeerde bloempot in de bodem, 
zodat de rand ca 1 cm onder de grond zit (om te 
vermijden dat het nest bij regenweer onder water 
loopt). Maak een dakje boven de ingang. 

 
2 Ondergrondse hommelnestkast 

Graaf een omgekeerde bloempot in de aarde die 
rondom de egelbak zit. Als het kan mag je hem 
helemaal onder de aarde stoppen, behalve één gat 
waarin een plastieken buisje van ca 2 cm doorsnede 
zit, dat doorheen de plank met het gaatje zit. Zo 
komt er niet te veel aarde in het nest terecht.  

 
3 Bovengrondse hommelnestkast met een dakpan en 

een steen 
Plaats een baksteen met 3 gaten op zijn smalste zijde 
en leg een golvende zijde van de dakpan 
daarbovenop. De andere zijde van de dakpan rust op 
de grond.  

 
4 Bovengrondse hommelnestkast met een dakpan en 

twee stenen 
Plaats drie bakstenen op hun smalste zijde en leg ze 
zodanig dat je er net een dakpan bovenop kan 
leggen. Je legt 2 bakstenen aan de zijkanten en 1 
baksteen met 3 gaten in leg je aan de voorkant. Dit 
zijn de ingangen voor de hommels. 

 

20 
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In iedere nestruimte leg je een grote hand vol nestmateriaal klaar, zodat de hommels 
niet alles zelf moeten gaan zoeken. Je kan experimenteren met verschillend 
nestmateriaal in de verschillende nestkasten bv. wol, inhoud van een oude 
vogelnestkast, stro, strooisel, dierenharen (wol, haren,…), pluizige plantenzaden,… 
Materiaal uit een oud muizennest is erg aantrekkelijk voor hommels omdat ze graag 
in gebruikte muizennesten nestelen. 

 

BB  NNeessttrruuiimmttee  vvoooorr  ssoolliittaaiirree  bbiijjeenn  eenn  wweessppeenn  eenn  vvoooorr  aannddeerree  

iinnsseecctteenn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 1: holle stenen met leem tussen de stenen 
Benodigdheden 

 stenen met gaten 

 leem: mengsel van 3 delen leem, 1 deel trasskalk en water 

 1 houten schijf van ca 55 cm doorsnede, 3 à 4 cm dik, met een even groot 
middengat als de dikte van de paal 

 
Werkwijze 
Met een steenboor kan je gaten van 5 tot 12 mm diameter maken (en ca 10 cm diep) in 
stenen, klinkers, basalt- of granietblokken. Gasbetonsteen, kalkzandsteen en zachte 
bakstenen zijn minder geschikt omdat ze teveel vocht opnemen. Mogelijk kan je ook 
stenen kopen, waarin al gaten - helaas wel allemaal van dezelfde diameter en dus slechts 
geschikt voor enkele soorten bijen - zitten. Je legt de stenen in de vorm van de houten 
schijf daarna vul je de overige gaten tussen de stenen met het mengsel van leem en 
trasskalk.  

 

 

 

 

24 25 

Tip 

Maak alle gaatjes lichtjes schuin in een bepaalde richting en zorg dat de ingang naar 
beneden afhelt. Zo kan er geen regenwater in de nestjes lopen. Boor gaten met een 
diameter tussen 2 en 10 mm. De meeste soorten prefereren echter een diameter tussen 
3 en 6 mm. De diepte van de gaten mag variëren tussen 4 en 20 cm.  
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Niveau 2: lemen wand 
Benodigdheden 

 leem: mengsel van 3 delen leem, 1 deel trasskalk 
en water 

 1 houten schijf van ca 55 cm doorsnede, 3 à 4 cm 
dik, met een even groot middengat als de dikte 
van de paal 

 
Werkwijze 
Leg de houten schijf boven het vorige niveau en maak 
deze goed vast zodat het niet in elkaar zakt. Meng leem 
met trasskalk met een beetje water. Vul tussen de twee 
schijven hout de 25 cm met het mengsel in een cirkel 
met de vochtige leem. Zodra de leem een beetje 
gedroogd is, prik je er gaatjes in van 5 tot 8 mm 
doorsnede. Laat daarna de leem hard worden. 

 
Niveau 3: houtblokken 
Benodigdheden 

 houtblokken 

 leem: mengsel van 3 delen leem, 1 deel trasskalk en water 

 1 houten schijf van ca 55 cm doorsnede, 3 à 4 cm dik, met een even groot 
middengat als de dikte van de paal 

 
Werkwijze 
Leg de houten schijf boven het vorige niveau en maak deze goed vast zodat het niet in 
elkaar zakt. Leg de blokken hout op de houten schijf  en vul de overige ruimtes met het 
mengsel van de leem. Blokken hout van ca 30 cm doorsnede (of meerdere kleinere) en 
25 cm lang. Hiermee moet ca 80 cm lengte gevuld worden. Harde houtsoorten gaan 
langer mee. Boor gaatjes met een diepte van 4 tot 20 cm en diameters van 2 tot 10 mm 
(meeste soorten prefereren 3 tot 6 mm). Boor het boorgat netjes uit en schuur 
eventuele splinters aan de rand van het gat weg. De dieren kunnen er anders hun 
vleugels aan kwetsen.  
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Niveau 4: holle stengels 
Benodigdheden 

 holle stengels 

 leem: mengsel van 3 delen leem, 1 deel trasskalk en water 

 1 houten schijf van ca 55 cm doorsnede, 3 à 4 cm dik, met een even groot 
middengat als de dikte van de paal 

 

 
Werkwijze 
Leg de houten schijf boven het vorige niveau en maak deze goed vast zodat het niet in 
elkaar zakt. Vul de ruimte met holle stengels. Die kan je eventueel bundelen in een kort 
stuk plastiek buisje of door er een stevig stuk touw rond te binden. Zorg dat er geen 
knopen nabij de opening zitten, want dan wordt het nestje wel erg kort. Volgende 
planten hebben holle stengels: bamboe, riet, braam, framboos, jasmijn, rozen, distels, 
vlinderstruik, vlier,… Je hoeft zelf geen openingen te maken in de stengels, omdat 
sommige dieren zelf graag het merg er uit knagen. 

CC  OOvveerrwwiinntteerriinnggssrruuiimmttee  
Zet tussen 2 schijven langs de buiten kant houten planken 
met daar in een figuurtje gezaagd naar keuze. Zorg wel dat 
het niet te groot is want anders zou er te veel wind door 
waaien.   

 

DD  VVooeeddeerrrruuiimmttee  
Leg hier in de winter voedsel op voor vogels.  

 

EE  DDaakkjjee  mmeett  vveettppllaanntteenn  
Tot slot: maak met planken een voldoende groot overstekend dak zodat heel de toren 
droog blijft. Eventueel kan je als ondergrond voor de vetplanten wat steengruis 
aanbrengen. Als je wil vermijden dat het hout te snel rot, kan je plastiek over het dakje 
leggen dat je camoufleert met de vetplanten. 
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OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ggooeeddee  ssttuuiiffmmeeeell--  eenn  nneeccttaarrlleevveerraanncciieerrss  

    

Eenjarigen voor de 
bloemenakker 

Meerjarigen voor de 
zonneborder 

Bomen 

 Grote klaproos 

 Korenbloem 

 Bolderik 

 Gele ganzebloem 

 Kleine zonnebloem 

 Stijf ijzerhard 

 Facelia 

 Goudsbloem 

 Boekweit 

 Bernagie 

 vele soorten asters 

 Wilde marjolein 

 Slangekruid 

 Koninginnekruid 

 Rode zonnehoed 

 Bereklauw 

 Veldsalie 

 Beemdkroon 

 Kattenkruid 

 Grote kattenstaart 

 Hemelsleutel 

 alle pit- en steenfruit 

 Wilg sp. 

 Linde sp. 

 Robinia 

 Gewone esdoorn 

 Tamme kastanje 

Meerjarigen voor in de hooiweide Struiken 

 Knoopkruid 

 Gewone brunel 

 Gewone margriet 

 Muskuskaasjeskruid 

 Gewone rolklaver 

 Beemdooievaarsbek 

 Heelblaadjes 

 Blauwe knoop 

 Gewone engelwortel 

 Kleinfruit 

 Vlinderstruik 

 Krentenboompje 

 Sporkehout 

 Meidoorn 

 Hulst 

 Sleedoorn 

 Hondsroos 

 Veldesdoorn 

 Lijsterbes 

 Vogelkers 

 Wegedoorn 

 Wilde liguster 

 Struikhei 

 Dopheide 

BBIIJJVVRRIIEENNDDEELLIIJJKKEE  BBLLOOEEMMEENN  EENN  PPLLAANNTTEENN 
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BBRROONNNNEENN  
 

Tekst gebaseerd op: 
 http://www.natuurpunt.be/wildebijen 
 http://www.solitairebijen.ugent.be/SB_website/levenswijze.html 
 Laget D. en anderen. Bijen en hommels in nood. Tips voor een bijenvriendelijke tuin. 

Provincie West-Vlaanderen 
 
Beeldmateriaal: 
 Foto 1: http://www.pastorietuinroosbeek.be/fotogalerij/index.php 

 Foto 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Colletes_cuniculariusm.jpg 

 Foto 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Bee_PD_foto_explained1.jpg 

 Foto 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Ichneumon_wasp_(aka).jpg 

 Foto 5: http://members.home.nl/jojolojacobs/maja_de_bij.htm 

 Foto 6: http://www.delfzijl.nl/plaat.php?fileid=1151 

 Foto 7,8,9,10: http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/bouw-mee/dieren-in-nesten---de-
bij_2302.aspx 

 Foto 11: 
http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article2246415.ece/Bijen_landen_beter_op_bloemen_met_anti
sliplaag_ 

 Foto 12: http://home.euphonynet.be/archief_bijen/bijenweide%20en%20milieu/wilg.html 

 Foto 13: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosse_metselbij 

 Foto 14:  http://www.tuinwild.nl/bij.htm 

 Foto 15: http://www.solitairebijen.ugent.be/nestgelegenheden.html 

 Foto 16: http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001382.html 

 Foto 17: http://www.flickr.com/photos/colnago79/4652561870/ 

 Foto 18: http://www.debuizerd.be/nestkastenactie.htm 

 Foto’s 19 - 33: 
http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/Ongewervelden/documenten/handleiding_be
estentoren.pdf 
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