
Zo’n 60 soorten bijen kunnen nestelen in zogenaamde insectenhotel-
letjes. Vooral metselbijen vallen op door hun koortsachtige bouwacti-
viteiten. Daarnaast vind je ook tal van goudwespen, graafwespen en 
ander klein grut rond jouw insectenhotel. Een insectenhotel voorziet je 
al gauw van uren kijkplezier. Een must voor elke tuin! 

Plaatsing
Het bijenhotel richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten 
of zuidwesten en plaats je op een plek die veel zon krijgt. Bv. aan de 
muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan een hek. Zorg er 
ook voor dat de nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. 
onder een dakgoot of vensterbank te plaatsen. 

Hang de nestkast ook niet te laag, zodat mieren en katten er niet aan-
kunnen en dat er bij regen 
geen opspattend vocht in het 
nestkastje komt. Een kastje 
op ooghoogte is ideaal voor 
observatie. 

Onderhoud
Behandel jouw nestkast niet 
met verven of vernissen. 
Eventueel kan een laagje 
houtbeits wel. 

Behaag .. Natuurlijk
Mijn bijenhotel



Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. 
Dit betekent dat de bijenlarven zich gedurende één volledig jaar zullen 
ontwikkelen tot bijtjes en de winter doorbrengen in de nestjes. Pas in 
het volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes kunnen 
normaal gezien tegen een strenge winter en ze ‘s winters binnen hou-
den is dus echt niet nodig. Integendeel zelfs, doordat ze het in de win-
ter te warm zullen krijgen, zal de ontwikkeling tot volwassen bij sneller 
gebeuren dan normaal en de bijen zullen dus midden in de winter uit 
hun nestjes komen. Sommige bijensoorten hebben zelfs een winterprik 
nodig die als trigger dient. Zonder deze trigger zullen zij zich niet ver-
der ontwikkelen en dus ook niet geactiveerd worden. 

Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw her-
gebruikt. Het is dus niet nodig om de gangen elk jaar uit te boren of 
proper te maken. Is er al meer dan één jaar geen activiteit rond jouw 
bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en het 
oude te vervangen.

Meer info: www.natuurpunt.be/wildebijen

Het belang van bijen
Een veelgestelde vraag over insecten is ‘wat is hun nut?’. Van bijen 
trekt niemand dat in twijfel. Naar schatting 84% van de 264 landbouw-
gewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhanke-
lijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen (Apidea) 
neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening. Dat gebeurt 
niet alleen door de honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 
soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die 
bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, 
zijdebijen, bloedbijen, wespbijen, … Allemaal hebben ze een andere le-
venswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meer-
dere plantengroepen. Wist je dat ook de hommels tot de familie van de 
bijen behoren?



Zorg voor bijvriendelijke bloemen en planten
Van het vroege voorjaar tot en met het najaar hebben bijen voedsel 
nodig. Plant of zaai dus bijvriendelijke bloemen en planten die op ver-
schillende tijdstippen bloeien. Kies oorspronkelijke soorten eerder dan 
gekweekte siersoorten. Hou bij de keuze ook rekening met de natuur-
lijke standplaats van de planten: bodem en vochtigheid, voorkeur voor 
zon of schaduw.
Deze planten blinken uit in het aantrekken van bijen

 h op droge grond
• beemdkroon
• vetkruidsoorten zoals he-

melsleutel en muurpeper
• anijsplant
• bergamotplant
• kattenkruid

 h op vochtige grond
• koninginnenkruid
• grote kattenstaart
• herfstaster
• blauwe knoop
• zilverkaars

Wist u dat?
 h er naast de honingbijen zo’n 350 wilde bijensoorten in Vlaande-
ren zijn?
 h die nodig zijn om meer dan 80% van alle landbouwgewassen te 
bestuiven?
 h die jammer genoeg achteruitgaan door het verdwijnen van na-
tuur en nectarplanten en door pesticiden en ziektes?
 h een bijenhotel en nectarplanten meteen een hulp zijn voor de 
wilde bijen? 
 h wilde bijen niet steken?

Steun de natuur, word lid van Natuurpunt !
Voor 27 euro/jaar ben je lid van Natuurpunt en zorg je 
mee voor meer natuur in Vlaanderen. Stort 27 euro op 
rekening: BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt.

www.natuurpunt.be



Den Atelier vzw 
Den Atelier is een arbeidszorgcentrum van vzw Pegode. In Den Atelier werken 40 
mensen die omwille van verschillende redenen niet in de gewone tewerkstelling 
terecht kunnen, mee in verschillende ateliers. De insectenhotels worden gemaakt 
in het houtatelier. Het is een gedroomde opdracht voor de medewerkers van Den 
Atelier: zij krijgen hierdoor de kans om handelingen in te oefenen en hun techni-
sche vaardigheden verder te ontwikkelen, en het product dat ze afleveren heeft een 
maatschappelijke en ecologische meer-
waarde.
Medewerkers van Den Atelier zijn, be-
halve in het houtatelier, ook actief in een 
inpakatelier (herverpakking en eenvoudige 
goederenbehandeling) en via enclavewerk 
of werkeilanden ook op een aantal plaat-
sen in de Rupelregio: groenonderhoud en 
poetswerk in De Schorre, groenonderhoud 
in de gemeente Niel en fruit schillen in 
enkele scholen.

Meer info op: www.pegode.be/Ikwilkennismaken/Onzeprojecten/DenAtelier.aspx

Natuur- en Landschapszorg, sociale werkplaats vzw
Een sociaal bedrijf, actief in heel Vlaanderen, gespecialiseerd in het uitvoeren van 
natuur- en landschapsbeheer. Onze missie is tweeledig: eigenwaarde door werk en 
werken aan natuur en landschap.
In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de 
boot, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste diploma’s 
op zak hebben of omdat ze moeite hebben met het 
ritme dat de maatschappij hen oplegt. Bij Natuur- en 
Landschapszorg kunnen zij opnieuw de draad op-
pikken en werkervaring opdoen. Daardoor vormt het 
werk dat ze leveren voor veel natuurarbeiders een 
springplank naar een gewone job.
Natuur- en Landschapszorg is ervaren in een 
uitgebreid gamma van werken. De werken kaderen 
zich allemaal in natuur- en/of landschapsbeheer. 
We hebben ook een vestiging energiesnoeiers in 
Mechelen.
In verscheidene loodsen specialiseren we ons is 
technieken zoals de schrijnwerkerij in Ekeren, waar ook bijenhotels en eiken poor-
ten worden geproduceerd. www.natuurenlandschapszorg.be

Voor de productie van deze bijenhotels doet Natuurpunt beroep op Den Atelier in Niel 
en Natuur- en Landschapszorg in Ekeren.


