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Over bloemetjes en bijtjes

Een veld vol bloeiende bloemen, waar het gonst van  
de bijen en overal vlinders rondfladderen. Sonne Copijn,  
bestuurder van de Bee Foundation, kan daar heel blij van 
worden. Vandaar dat ze al vele saaie grasmatten heeft 
omgetoverd in heuse bloemenwalhalla’s waar tientallen 
insectensoorten rondzoemen. Haar tips helpen je je tuin 
te veranderen in een bijenoase.
TEKST PAUL BÖHRE

gewone metselbij xxxxx 
xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

Zo creëer je een bijentuin
1  Verwijder daar waar je bloemen wilt hebben het gras (en 

eventueel de tegels). Meng scherp zand met compost en maak  
de bodem iets losser door de toplaag af te schrapen.

2  Koop goed zaad, biologisch en van inheemse plantensoorten. 
Zorg dat het zaadmengsel past bij de grondsoort van je tuin.

3  Meng meerjarig bloemenzaad met maximaal 10 procent 
 eenjarig zaad om ook in het eerste jaar al bloemen te krijgen.

4  Zaai de zaden zeer oppervlakkig (maximaal een halve 
 centimeter diep) en bij voorkeur in de nazomer en in het najaar.

Maak bijen blij 
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Notitie
Metselbijen zijn prima bestuivers en daardoor graag gezien in boomgaarden. Ze nestelen vaak in bijenhotels.
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Over bloemetjes en bijtjes

et gaat ronduit slecht met de 
 insecten. Niet alleen in Nederland, 

maar ook daarbuiten. De neergang treft 
niet alle insectensoorten even hard, maar 
uit een meta-analyse in 2020 van 
166  relevante onderzoeken bleek dat in  
de afgelopen 30 jaar het aantal insecten 
wereldwijd gemiddeld met een kwart is 
 afgenomen. Nederland behoort tot de 
 landen waar de daling bovengemiddeld 
hard gaat. Ook de bijen zitten in de hoek 
waar de klappen vallen. Sonne Copijn, 
imker, agrarisch econoom en bestuurder 
van de Stichting Bee-foundation, weet er 
alles van: “Van de 358 bijensoorten in 
Nederland staat meer dan 50 procent van 
de wilde bijen inmiddels op de rode lijst. 
En daar moet snel iets aan gedaan worden, 
want de bij is een onmisbare schakel in 
het ecosysteem.”

Scholieren doen mee
Als we haar spreken is Copijn net terug 
van een project dat zij samen met scholie-
ren heeft uitgevoerd op een verwaarloosd 
stukje grond in Zeist-West, rond het voor-
malige sluisje in de Grift. Het initiatief om 
hier een plek voor bijen te maken, kwam 
van de Stichtse Vrije School in Zeist. 

Copijn: “Al gauw haakten de basisschool 
De Sluis, de Montessorischool en de 
Moskeeschool in Zeist ook aan. De leer-
lingen pootten er in het najaar van 2019 
duizenden bloembollen, plantten er 
 zeshonderd struiken en zes bomen. Verder 
zaaiden we een bloemrijke weide en zorg-
den we voor bloemen langs de oever van 
een sloot. Alles om het vooral wilde bijen 
naar de zin te maken, want juist die 
 hebben dit hard nodig.”
Natuurlijk zijn we met name bekend met 
de honingbij, een sociale bij die in volken 

leeft van wel 50.000 exemplaren. Copijn: 
“Daar is maar één soort van, zij vliegen  
tot vijf kilometer van de korf. Hommels 
leven ook in volken, die tot zo’n 300 dieren 
 tellen. Zij vliegen in een straal van onge-
veer een kilometer rond hun nest. Maar 
wilde bijen leven heel anders. Die zijn 
 solitair. Zij hebben baat bij een soort B&B-
omgeving, zo noem ik het altijd maar. Een 
nestel- en ontbijtplek binnen 500 meter. 
Een plek om voedsel te verzamelen voor 
zichzelf (nectar), stuifmeel voor haar 
 jongen en een plek om te broeden.”

 BONTE WIKKE.

 GEWONE ROLKLAVER.

gewone wespbij xxxx xxx 
xxx xxx xxx xxxx xxx xx xx

grijze zandbij xxxx xxx 
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx 
xx

Inheemse vlinder- en bijenplanten
Een bloemenweide voor insecten kan ook ingezaaid worden met 
inheemse, streekeigen planten. Dit zijn planten die hier van nature 
thuishoren. Uiteraard moeten ze ook passen op de locatie. Als die 
erg nat is, zaai je andere soorten in dan wanneer het een droge  
plek is, en op klei gedijen andere soorten dan op kalkrijk zand.
•  Twee- of meerjarige planten zijn een walhalla voor insecten:  

look-zonder-look, kaardenbol, slangenkruid, koninginnenkruid, 
gewone rolklaver, grote kattenstaart, honingklaver, luzerne,  
paarse dovenetel, wilde reseda, gewone smeerwortel, 
 paardenbloem, rode klaver, ijzerhard.

•  Eenjarige planten: korenbloem, grote klaproos, witte mosterd, 
bonte wikke.  KAARDENBOL.

 IJZERHARD.

 WITTE MOSTERD.

 PAARSE DOVENETEL.

TIP
Goede leveranciers 

van inheems 
 bloemenzaad:

cruydthoeck.nl, 
debolderik.net, 

heem.nl, 
biodivers.nl, 

arnicakwekerij.nl, 
hessenhof.nl, 
deheliant.nl.
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Notitie
De gewone wespbij is een algemene soort die voorkomt in tal van biotopen.

p.bohre
Notitie
De grijze zandbij is herkenbaar aan de lange grijze haren die een pelsje vormen.
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Van ei tot imago
“Wilde bijen hebben niet alleen bloeiende 
bloemen nodig, maar ook struiken en 
bomen”, legt Copijn uit. “Ze overwinteren 
als volwassen insect (imago), meestal 
onder de grond. In het vroege voorjaar 
komen ze tevoorschijn. Ze voeden zich dan 
in het begin vooral met de nectar van 
bloeiende wilgen en sneeuwklokjes. Later 
in het jaar halen ze ook stuifmeel uit de 
bloemen van fruitbomen, kastanjes en 
 esdoorns en allerlei veldbloemen. Maar  
de bloeiende bomen vormen het gros van 
het voedsel dat ze nodig hebben. Voor elk 
eitje heeft de wilde bij een theelepel stuif-
meel nodig om de larve te laten groeien. 
Het eitje groeit in een paar weken uit tot 
een volwassen bij. Eenmaal volwassen 
 blijven ze net als zaden in de grond over-
winteren, om er het volgende voorjaar  
uit te kruipen, waarna de cyclus  
zich herhaalt.”

Van bloem tot struik
Een wilde bij wordt dus geboren als 
 weesje, dat zichzelf moet redden met 
 voedsel dat ze in een straal van ongeveer 
vijfhonderd meter moet kunnen vinden. 
Copijn: “Een gevarieerde vegetatie-
structuur is een must voor de wilde bij: 

kruidenrijk struweel omringd door 
 struiken en met een paar bomen in de 
buurt. Van de wilde bijen is 70 procent 
grondbroeder. Ideaal is als de bijen ook 
 ergens in de buurt een vochtige plek 
 hebben om leem te verzamelen voor hun 
nestje. Of juist een kale, zonnige plek op 
de grond. Daar kunnen zandbijen hun nest 
in de grond maken. De 10 procent van de 
wilde bijen dat bovengronds broedt, kan 
dat doen in bijvoorbeeld een bijenhotel  
dat je hiervoor zelf kunt maken.”
Het project in Zeist loopt nu twee jaar. 
Kenners hebben er meer dan 100 honderd 

soorten insecten en 56  soorten wilde  
bijen geteld, een prachtig resultaat. 
Copijn: “Je kunt ook in je eigen tuin een 
bijenoase  creëren, of zelfs op je balkon. 
Begin bijvoorbeeld met een bak vol 
keuken kruiden op te kweken: bieslook, 
wilde marjolein, tijm, rozemarijn en dille. 
Lekker voor de bij, en voor jezelf in de 
 keuken. Let er bij het kopen van zaad van 
insectenbloemen op dat er geen gif in zit. 
Koop ze bij een biologisch bedrijf. En plant 
vooral meerjarige planten. Zo lever je op 
een simpele manier jouw eigen bijdrage 
aan de wilde bij.” 

grote wolbij xxxx xxx xxx 
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx

pluimvoetbij xxxx xxx xxx 
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx

vosje xxxx xxx xxx xxx xxxxxx 
xxxx xxxx xxx xx xx

Over bloemetjes en bijtjes

Maaien: wel of niet?
Grasmaaien hoef je in principe maar enkele keren per jaar te 
doen. Gefaseerd maaien is ook een aanrader: dat zorgt voor 
een langere bloeiboog, zodat de bijen ook hier optimaal van 
kunnen profiteren. Houd hierbij rekening met twee belangrij-
ke aspecten: de grondsoort en het soort bloemen in je weide. 
Heb je heel voedingsrijke grond, dan moet je drie keer per jaar 
maaien. Zit je op heel schrale grond, dan is slechts één keer 
maaien per jaar voldoende. Zo creëer je een lange bloeiboog 
voor insecten. Het is belangrijk om het maaisel als hooi  binnen 
een paar dagen weg te ruimen. Daarmee ontstaat er ruimte 
voor kruiden en wilde bloemen. Binnen een paar jaar staan  
de eerste inheemse bloeiende bloemen in je gazon.

 LUZERNE.

 GEWONE SMEERWORTEL.

 KONINGINNENKRUID.

 RODE KLAVER.

Op een paardenbloem 
foerageren 107 soorten 

insecten, waaronder 
27 bijensoorten.

MEER INFO
Kijk voor meer 

informatie over 
projecten voor wilde 

bijen en filmpjes 
op Bijenoase.nl.
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Notitie
Grote wolbij op vlasleeuwenbek die bloeit van juni tot september.

p.bohre
Notitie
De pluimvoetbij is een soort die in de grond broedt.

p.bohre
Notitie
Vosje foeragerend op dopheide.




