
BIJEN IN JE TUIN
HOE DOE JE DAT?



ZULLEN WE  
RIVIERENLAND 
LATEN  
GONZEN? 
Wij dromen van een Gonzend Rivierenland. Een bruisende 
regio met ruimte voor dieren en mensen, groen, mooie 
bloemen en een prachtig, divers landschap. Met veel 
biodiversiteit ook: een enorme variatie aan dieren en planten 
die samen de basis zijn voor het leven op aarde. Elke soort 
vormt een belangrijke schakel en samen zorgen ze voor een 
natuurlijke balans. Met veel soorten gaat het nu nog niet 
goed. Gelukkig zijn er simpele dingen die we in Rivierenland 
zelf kunnen doen. 

Dit boekje laat zien hoe je bijen en andere insecten heel 
eenvoudig kunt helpen: in je eigen tuin, op je balkon of 



samen met anderen in je wijk. We delen onze ervaringen in 
de regio graag. Omdat het nodig is én omdat we heel blij 
worden van al dat leven om ons heen! 

Doe je mee? Laat je tuin, terras of balkon gonzen!

Het Gonzend Rivierenland team van De Fruitmotor 
Culemborg, 2022

OVER BIJEN  
EN ANDERE  
BESTUIVERS
In Nederland leven 359 soorten bijen. De bekende 
honingbijen natuurlijk, maar ook ‘wilde bestuivers’ als 
hommels en andere wilde bijen.

Honingbijen kun je zien als een soort landbouwhuisdieren; 
ze worden verzorgd door de imker en worden gehouden in 
een bijenkast met een grote familie. Bijen zetten nectar om 
in honing als voedselvoorraad. Imkers nemen deze voorraad 
deels weg zodat wij de honing kunnen gebruiken.
 
Hommels leven in kleine families. Veel andere wilde bijen 
leven solitair, in hun eentje dus. Ze hebben allemaal elke dag 
bloemen nodig en halen stuifmeel uit de bloem als bouwstof 
en nectar voor de energie.



Ook zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel en helpen 
bij de bestuiving van bloemen. Sommige zien eruit als een bij 
of wesp.

WIST JE DAT… 
… bijen miljoenen bloemen moeten bezoeken  
om één kilo honing te kunnen produceren?! 

BIJEN HELPEN 
IS GOED VOOR 
ONS ETEN
Je denkt er misschien niet dagelijks over na, maar we hebben 
bijen hard nodig voor ons eigen eten. Dat is zeker niet alleen 
omdat ze voor honing zorgen. Ze zijn ook belangrijk als 
bestuivers van groenten en fruit. Daarom zijn ze onmisbaar 
voor een groot deel van alle etenswaren zoals appels, 
pompoenen, koffie, chocola en aardbeien. 

WIST JE DAT…
…het bestuiven van bloesem in de fruitteelt in Rivierenland niet 
alleen door honingbijen wordt gedaan? Meer dan de helft wordt 
door wilde bijen en andere insecten bestoven.*

* Alterra Wageningen UR, 2015



MAAK EEN 
BLIJE-BIJEN 
TUIN
Bijen hebben voedsel nodig, een plek om te nestelen en 
ruimte om te schuilen. Het liefst vinden ze deze plekken 
dicht bij elkaar, want vliegen kost veel energie. Een tuin 
of balkon kan dus erg geschikt zijn. Vele tuinen bij elkaar 
vormen ook een groot oppervlak. Alle beetjes helpen! 

INRICHTING EN ONDERHOUD
In een stenen tuin voelt geen dier zich thuis. Dus wip er eens 
wat tegels uit! Een kortgemaaid gazon met daaromheen een 
aangeharkte border met veel dezelfde sierplanten geeft ook 
niet zo veel leven. Een gevarieerde tuin met verschillende 
soorten planten, die onderling verschillen in bloeitijd, vorm 
en hoogte, kan rekenen op meer bezoek. Zo’n tuin biedt 
voedsel en beschutting.



BLOEMEN EN PLANTEN
Bijvriendelijke bloemen bieden stuifmeel en 
nectar. Dat doen zeker niet alle bloemen! 
Hortensia’s bijvoorbeeld hebben een vorm 
met heel korte stampers. Daar hebben 
bijen en andere dieren niets aan. De 
nectar gebruikt de wilde bij voor haar eigen 
energievoorziening, het stuifmeel is voor haar 
larven.

Inheemse planten zijn planten die hier van 
nature voorkomen. De bloemen van inheemse 
planten zijn fijn voor bijen en andere insecten 
die hier leven. Ze zijn als het ware op elkaar 
afgestemd. Kies bij de beplanting zoveel 
mogelijk voor inheemse soorten die allemaal 
afwisselend bloeien. Zo staat er doorlopend 
iets in bloei en hebben de bijen continu 
voedsel. Dit wordt ook wel de ‘bloeiboog’ 
genoemd.



ONZE FAVORIETEN VOOR EEN MOOIE BIJENTUIN
Met deze planten maak je bijen, vlinders en andere insecten 
blij. Ze bloeien na elkaar en ze staan ook nog prachtig in je 
tuin!

Beemdkroon (Knautia arvensis): De 
beemdkroon is een echte icoonplant 
voor regio Rivierenland. Het is de 
grote favoriet van – de naam zegt het 
al – de knautiabij, een zeldzame soort 
in onze regio.

Vlinderstruik (Buddleja):  
De vlinderstruik is een van de 
populairste struiken van Nederland. 
Terecht: er zijn veel kleuren en met 
een beetje zorg (dode bloemen 
verwijderen) bloeit hij lang. Een echte 
vlindermagneet en ook bijen schuiven 
graag aan.

Wilde marjolein (Origanum vulgare): 
Als oregano ken je deze plant vast uit 
de keuken, maar hij is ook prachtig in 
je tuin. Een heerlijke geur, leuke kleine 
bloemetjes en bijen zijn er dol op. 

Lange Ereprijs (Veronica longifolia): 
Mooie lange bloemen en bloeit al 
vroeg in de zomer tot in de herfst.

Herfstaster (Aster ageratoides):  
Een rijkbloeiende plant die 
drukbezocht wordt door bijen en 
vlinders. Geeft volop kleur in de herfst.

TIP: Bloembollen als krokussen, blauwe druifjes en 
kievitsbloemen zijn een eenvoudige aanvulling op de vaste 
planten. Als vroege bloeiers bieden ze dan belangrijk voedsel 
voor bijen in het voorjaar. Koop (liefst biologische) bollen 
in het najaar en zet ze in de grond. Dat kan ook in een 
bloembak op je balkon of terras.



GRAS IN JE TUIN
Een gazon past in een diervriendelijke tuin, zeker als er ook 
nog bloemen in staan. Paardenbloemen zijn bijvoorbeeld heel 
goede bijenbloemen. Lagere bloemen als madeliefjes kun je 
heel makkelijk ‘sparen’ door het gras niet te kort te maaien. 
Laat bij een maaibeurt ook steeds een strook met bloemen 
staan, zodat er continu wat te eten blijft voor de bijen. 

GRAAG WAT ROMMEL! 
Beschutting vinden dieren in alle hoekjes en gaatjes. 
Zorg er dus vooral voor dat je tuin niet al te netjes is. 
Rommelhoekjes, desnoods uit het zicht achter in je tuin, 
zijn heel waardevol. Een hoopje takken en bladeren biedt 
bijvoorbeeld beschutting aan insecten en misschien wel een 
egel. Merels en andere vogels scharrelen door de bladeren 
op zoek naar wormen en slakken. Sommige bijen maken 
hun nest in de holle stengels van uitgebloeide planten. En 
er zijn hommels die hun nest bouwen in de beschutting van 
plantengroen, zoals tussen de sprieten van een graspol of 
de bladeren van een lelie. Haal dus niet meteen alles weg 
als een plant is uitgebloeid, maar laat eens wat staan en kijk 
wat er gebeurt. Sommige uitgebloeide bloemschermen en 
zaaddozen zijn bovendien heel mooi om naar te kijken. Zeker 
als er verder in de winter weinig te zien is in je tuin.

DOE-TIP ROMMELHOEKJE 
Leg op een rustige plek in je tuin een hoopje takken, een paar 
oude tegels en wat bladeren. Doe er nog wat aarde of zand 
tussen. Klaar! Deze rommelhoekjes zijn goede schuilplekken. 
Niet alleen voor insecten; ook egels voelen zich hier thuis.  
En let maar eens op hoe snel er plantjes in en op gaan 
groeien! Die leveren weer extra voedsel.



WIST JE DAT…
… 70% van de bijensoorten onder de grond 
nestelt? Met een bijenhotel help je de soorten die 
graag in holle stengels nestelen, zo’n 10% van het 
totaal.* 

DOE-TIP BIJENHOTEL 
Maak een bijenhotel of koop er een. In 
beide gevallen zijn er wat dingen om op te 
letten. Goede tips vind je bijvoorbeeld bij de 
Bijenstichting. Zorg daarnaast beslist voor 
bloemen in de buurt van je hotel. Want bijen 
hebben niet alleen een ‘bed’ nodig, maar ook 
een ‘buffet’: voedsel!

DOE-TIP BIJENKISTJE 
Wist je dat de meeste bijen liever een kistje 
met aarde hebben dan een bijenhotel? Zet het 
kistje op een rustige, zonnige plek in je tuin. 
Plaats het op zijn kant, dan groeit het niet vol 
met planten en kan de zon de grond beter 
verwarmen.

* bron: Nederland Zoemt / Sonne Copijn.



OMGAAN MET GASTEN
Als je wilde bestuivers echt wilt helpen, gebruik dan 
geen bestrijdingsmiddelen in je tuin. Dat geldt ook voor 
huismiddeltjes. Het kan verleidelijk zijn om een luizenmiddel 
te gebruiken of je tegels schoon te schrobben met chloor 
of azijn. Maar: al die middeltjes zijn schadelijk. Ze doden 
bovendien niet alleen de soorten die jij wilt bestrijden.
Het is beter je tuin zo in te richten dat planten op de juiste 
plek staan. Dat wil zeggen: houden ze bijvoorbeeld van zon 
of schaduw en van een vochtige of juist droge bodem? In 
de juiste omstandigheden zijn ze weerbaar tegen ziekten en 

plagen. Zorg er ook voor dat de bodem overal bedekt is met 
gewenste planten of bodembedekking, zodat ongewenste 
groei geen kans krijgt. Terrassen en paden blijven schoon als 
je ze vaak beloopt, en anders kom je met de bezem een heel 
eind. 

Als je planten koopt, let dan op dat bij de kweek geen 
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt of vraag ernaar. Sommige 
pesticiden zoals neonicotinoïden blijven in de plant aanwezig 
en kunnen zo in je tuin nog lange tijd schade aanrichten 
onder de insecten.



HULPTROEPEN
Wist je dat andere insecten en vogels je 
ook kunnen helpen bij de bestrijding van 
plaagdieren? Het is dus een goed idee daar 
rekening mee te houden bij de inrichting van 
je tuin. 

Zulke hulptroepen zijn bijvoorbeeld 
zweefvliegen, lieveheersbeestjes en 
oorwurmen. Zweefvliegen lok je net 
als bijen met bloeiende planten, vooral 
schermbloemen. Lieveheersbeestjes komen 
vanzelf als er luizen te vinden zijn. Als ze 
zich voortplanten heb je helemaal geluk, 
want de larven van lieveheersbeestjes eten 
tien keer zoveel luizen als de volwassen 
dieren. Oorwurmen zijn ook luizeneters. Een 
omgekeerde bloempot die je vult met stro en 
in de boom hangt, is een perfecte schuilplaats 
voor oorwurmen. Egels zijn ook goed voor je 
tuin: ze eten slakken, rupsen en maden. Dat 
geldt ook voor vogels als merels, lijsters en 
mezen.



MEER WETEN 
OF DOEN?
IN DE REGIO
• Met het project Bloemrijken werkt De Fruitmotor aan 

meer groene initiatieven in de regio. Iets voor jou? Kijk 
op www.gonzend.nl -> Projecten -> Bloemrijken hoe je 
samen met buurtgenoten bijen kunt helpen buiten je 
eigen tuin.

• In de Honddijker Theetuin in Culemborg kun je terecht 
voor thee met een taartje en veel inspiratie voor een 
natuurlijke bijvriendelijke tuin. Kijk op  
www.honddijkertheetuin.nl.

• Heb je een grote tuin of erf?  
www.landschapsbeheergelderland.nl biedt advies, 
webinars, infobladen en meer. Kijk onder ‘kennis  
en informatie’ en ‘in uw gemeente’.

• Meer weten over plant- en diersoorten specifiek 
voor regio Rivierenland? Natuur- en Vogelwacht 
Culemborg (www.nvwc.nl) doet natuuronderzoek  
en tellingen in de regio en vertelt daarover in  
het eigen tijdschrift. Hetzelfde geldt voor  
www.natuurwachtbommelerwaard.nl en IVN  
(zie onder ‘landelijk’)  

https://www.gonzend.nl/activiteiten/met-bloemrijken-samen-aan-de-slag
http://www.honddijkertheetuin.nl
http://www.honddijkertheetuin.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.nvwc.nl
http://www.nvwc.nl
http://www.nvwc.nl
http://www.natuurwachtbommelerwaard.nl
https://www.ivn.nl


• Op www.nmerivierenland.nl lees je over de vier centra 
voor natuur- en milieueducatie in de regio, met links 
naar de eigen websites en locaties. 

• Sommige gemeenten helpen bij ‘vergroening’ van je 
tuin: tegels weghalen, een geveltuintje in de straat of 
maatregelen om meer water toe te laten. Informeer via 
de website en/of sociale media van jouw gemeente.

LANDELIJK
• De Bijenstichting geeft veel informatie op  

www.bijenstichting.nl, met onder meer verschillende 
cursussen van het Bijen Educatiecentrum. 

• IVN Natuureducatie laat je beleven hoe leuk, gezond 
en belangrijk natuur is. We wijzen je graag op de cursus 
‘Laat jouw tuin zoemen’ en de ‘Bloesemboog’. Kijk op 
www.ivn.nl voor het actuele aanbod en ook voor de 
lokale afdelingen West-Betuwe en Maas en Waal en 
hun activiteiten.

• Op www.nederlandzoemt.nl, onder ‘doe mee’: tips 
voor een tuin die aantrekkelijk is voor wilde bijen, onder 
andere met een uitgebreide plantenlijst.

• Ook op drachtplanten.nl en insectenplanten.nl vind je 
informatie over bijvriendelijke planten.

• www.milieucentraal.nl geeft ook tips voor een 
bijvriendelijke tuin onder het onderwerp ‘Huis en Tuin’.

• Stichting Steenbreek maakt zich hard voor minder 
steen in tuinen. Op www.steenbreek.nl vind je veel 
tuintips voor een biodiverse en klimaatvriendelijke tuin 
en heel veel links.

• www.maakgrijsgroener.nl geeft achtergrondinformatie 
over biodiversiteit. Vul de Biodiversiteitswijzer in en kijk 
wat je zelf kunt doen.

• www.velt.nu geeft informatie over tuinieren zonder 
pesticiden. Ook is er een regionale Velt-groep in de 
Betuwe.

• Op www.bestuivers.nl van het EIS Kenniscentrum 
Insecten vind je veel informatie over wilde bestuivers: 
soorten, onderzoek, allerlei projecten en acties. 

http://www.nmerivierenland.nl
http://www.bijenstichting.nl
https://www.ivn.nl
http://www.ivn.nl
http://www.nederlandzoemt.nl
http://www.drachtplanten.nl
http://http://https://www.gonzend.nl/activiteiten/met-bloemrijken-samen-aan-de-slag
http://www.milieucentraal.nl
http://www.steenbreek.nl
http://www.steenbreek.nl
http://www.maakgrijsgroener.nl
http://www.velt.nu
http://www.bestuivers.nl


COLOFON
Tekst: De Fruitmotor
Foto’s: Marjolein den Hartog / ZaaiLinge.nl,  
 Wilma Abspoel, Mara Francken,  
 Hilde Engels en  Ada Wille. 
Vormgeving: Puur Anouk

Wil je meer weten over Gonzend Rivierenland?  
Kijk op www.gonzend.nl.  

DIT BOEKJE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

http://ZaaiLinge.nl
http://www.gonzend.nl


De Fruitmotor is een ketencoöperatie die van appels met 
een plekje en een vlekje heerlijke ciders en sappen maakt 
die we landelijk verkopen. Onze missie is om samen met 
anderen de omgeving mooier te maken en te werken aan 
een bloeiende regio. Dat doen we met een integrale aanpak, 
brede blik en altijd samen met anderen, want alleen samen 
maken we de wereld mooier. 

Kijk voor meer informatie op www.defruitmotor.nl.

http://www.defruitmotor.nl

