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1 INLEIDING
1.1 DE AANLEIDING
Naar aanleiding van vragen in de Haagse gemeenteraad over bijen en bestuivende insecten
(RIS177736), heeft de gemeente aan de Haagse groenorganisaties gevraagd de bijenstand in Den
Haag op vrijwillige basis te inventariseren. Het Haags Milieucentrum heeft hiertoe een monitor voor
wilde bijen in Den Haag opgezet (zie punt 2.1).
1.2 HET DOEL
Inventarisatie van de bijenstand in Den Haag.
1.3 WAT ZIJN WILDE BIJEN
Bijen behoren tot de insecten. In Nederland worden 358 verschillende soorten bijen in het wild
aangetroffen. Naast de sociale honingbij en hommels, komen er ook veel soorten solitaire bijen in
Nederland voor zoals zandbijen, zijdebijen, groefbijen en metselbijen. Er zijn ook nog parasitaire
koekoeksbijen zoals bloedbijen en wespbijen.
Het lichaam van bijen bestaat uit 3 stukken: kop, borststuk en achterlijf. Kenmerkend is de
wespentaille tussen borststuk en achterlijf. Ook kenmerkend zijn de harige achterpoten, die aangepast
zijn aan het verzamelen van stuifmeel. Bijen hebben lange antennen en vier vleugels, waardoor ze in
het veld te onderscheiden zijn van zweefvliegen (korte antennen, twee vleugels). Sommige solitaire
bijen lijken qua uiterlijk op hommels of wespen.
Bijen leven van nectar en stuifmeel van bloemen, ze zijn dus afhankelijk van bloeiende planten,
bomen en struiken. De meeste solitaire soorten nestelen in de bodem of in gaatjes en gangetjes in
hout. Omdat ze niet ver vliegen, slechts 100-300 meter, bouwen ze hun nest in de buurt van bloemen.
Bronnen: De Nederlandse bijen, Zoekkaart zweefvliegen, Verslag inspiratiemiddag “Help de Bij”

1.4 HET BELANG VAN WILDE BIJEN
Bijen brengen stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Door deze bestuiving kunnen
planten zaden en vruchten produceren. Hierdoor kunnen planten zich vermenigvuldigen en
voortbestaan. Ook levert dit fruit op voor de voedselproductie.
De gedomesticeerde honingbij wordt over het algemeen gezien als de belangrijkste bestuiver van
insectenbestoven landbouwgewassen, zoals augurken, meloenen, aardbeien, frambozen en
koolzaad. Recente studies tonen echter aan dat ook wilde bijen hieraan een belangrijke bijdrage
leveren. Zo blijkt dat bestuiving door wilde insecten een positieve invloed heeft op het aantal vruchten
of zaden per bloem en dat deze invloed niet kan worden vervangen door tamme honingbijen. Om de
vruchtzetting te optimaliseren zijn dus zowel wilde bestuivers als honingbijen nodig (onderzoek door
o.a. Naturalis Biodiversity Center, maart 2013). Sommige gewassen, zoals luzerne, rode klaver en
appels, worden niet effectief bestoven door honingbijen, maar wel door andere bijensoorten.
Naast het bestuiven van cultuurgewassen, spelen wilde bijen ook een belangrijke rol in het bestuiven
(en daardoor het instandhouden) van natuurlijke vegetaties. Verder dragen wilde bijen bij aan de
biodiversiteit. Hoe meer soorten wilde bijen, hoe groter de biodiversiteit.
Bronnen: De Nederlandse bijen, Bericht “Invloed wilde bestuivers op voedselproductie groter dan verwacht”
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1.5 DE HAAGSE GROENSTRUCTUUR
De basis van de Haagse groenstructuur wordt gevormd door grote parken/landgoederen en
ecologische verbindingszones (zie kaart, rode cijfers = parken/landgoederen, zwarte cijfers =
ecologische verbindingszones). Ook de amateurtuindersverenigingen dragen bij aan de
groenstructuur met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 33 ha.

Bron: Nota Ecologische Verbindingszones
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De Uithof
Madestein
Ockenburg
Westduinpark
Meer en Bos
Bosjes van Pex
Bosjes van Poot
Zuiderpark
Zorgvliet
Scheveningse Bosjes
Westbroekpark
Sint Hubertuspark
Paleistuinen
Oostduin/Arendsdorp
Clingendael/Oosterbeek
Malieveld
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Haagse Bos
Marlot/Reigersbergen
Meijendel
Haagse Beek
Groene assen in Den Haag Zuidwest
Erasmuszone
Zone Erasmusveld
Zone Tomatenlaan
Zone Rijnerwatering of Natuurtheater
Scheveningse Zone
Houtzone
Zone Schenkstrook
Laakzone
Zone Ypenburg
Zone Leidschenveen

2 DE INVENTARISATIE: HET HOE EN WAAROM
2.1 DE MONITOR WILDE BIJEN
Het Haags Milieucentrum is de bijenmonitor gestart om uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig
bepaalde bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen op hun
aanwezigheid heeft. De bijenmonitor maakt deel uit van het Haags Natuurmeetnet, een verbond van
mensen die natuurwaarnemingen doorgeven via http://hmc.waarneming.nl.
Via verschillende kanalen werden Hagenaars opgeroepen zich op te geven om tuinen en parken te
monitoren op de aanwezigheid van bijen. Circa vijftig mensen reageerden op deze oproepen en
bezochten één van de drie informatiebijeenkomsten waar de Haagse natuurkenner Frank van der
Meer instructies heeft gegeven.
De opzet om tuinen en parken te monitoren kwam door de complexiteit van deze soortgroep en de
onervarenheid van de deelnemers niet goed uit de verf. Het is meer een verspreidingsonderzoek
geworden, waarbij de deelnemers veel foto’s hebben ingeleverd.

2.2 DE BIJENSOORTEN
De volgende bijensoorten zijn geïnventariseerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tuinhommel (Bombus hortorum)
Aardhommel (Bombus terrestris)
Boomhommel (Bombus hypnorum)
Akkerhommel (Bombus pascuorum)
Vosje (Andrena fulva)
Gewone sachembij (Anthophora plumipes)
Rosse metselbij (Osmia bicornis)
Grote bladsnijder (Megachile willughbiella)
Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus)
Blauwe metselbij (Osmis caerulescens)
Grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi)
Honingbij (Apis mellifera)
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum)
Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum)
Duinzijdebij (Colletes fodiens)
Gewone maskerbij (Hylaeus communis)
Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis)
Signaalwespbij (Nomada signata)
Grote wolbij (Anthidium manicatum)
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Figuur 1 toont de zoekkaart van de KNNV die gebruikt is bij het determineren van de bijen.

Figuur 1. Zoekkaart wilde bijen in tuinen.
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3 RESULTATEN
3.1 ALGEMEEN
soort

aantal waarnemingen
2010

2011

2012

aantal
exemplaren
(2012)

nest

Witbaardzandbij

0

0

9

27

O

Vosje

0

4

12

17

O

Signaalwespbij

0

0

2

2

P

Grote wolbij

0

1

2

3

B

Gewone sachembij

0

0

23

74

B

Honingbij

2

3

67

1520

D

Tuinhommel

0

2

36

58

O

Boomhommel

2

2

54

176

B

Akkerhommel

2

7

105

278

O/B

Aardhommel

8

17

31

83

O

Grote klokjesbij

0

0

4

14

B

Duinzijdebij

0

0

5

17

O

Roodpotige groefbij

0

0

7

14

O

Parkbronsgroefbij

0

0

2

3

O

Gewone maskerbij

0

0

10

24

B

Gewone geurgroefbij

0

0

7

13

O

Dikkopbloedbij

0

0

2

2

P

Grote bladsnijder

0

0

3

5

O/B

Rosse metselbij

0

2

9

15

B

Blauwe metselbij

0

0

0

-

B

Tabel 1. Overzicht van de gegevens. O = ondergronds, B = bovengronds, P = parasitair, D =
gedomesticeerd.
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3.2 DE VERSPREIDING VAN DE SOORTEN IN KAART GEBRACHT
De verspreidingskaartjes komen van hmc.waarneming.nl met kaartgegevens van Google. De kaartjes
2
bevatten waarnemingen over 2012. De hokjes zijn 1 km (kleinst mogelijke raster). Per kilometerhokje
worden de resultaten weergegeven van de waarneming die het grootste aantal exemplaren opleverde.
Hoe donkerder een hokje, hoe meer exemplaren (in dezelfde afbeelding). Het aantal exemplaren op
de kaartjes wijkt af van het werkelijk aantal exemplaren dat gezien is, omdat per kilometerhokje alleen
de waarneming met de beste resultaten meegenomen wordt.
Bij elk kaartje staat vermeld het totaal aantal exemplaren dat op het kaartje te zien is, het aantal
kilometerhokjes en hoeveel exemplaren er maximaal in één waarneming gezien zijn (het donkerste
hokje).

Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
23 exemplaren in 6 hokjes, max. = 10

Foto: Sandra Kamphuis

Wilde Bijen in Den Haag, Haags Milieucentrum, 2013

Vosje (Andrena fulva)
12 exemplaren in 8 hokjes, max. = 3

Foto: Jur Roest

Signaalwespbij (Nomada signata)
1 exemplaar in 1 hokje, max. = 1

Foto: wildebijen.nl
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Grote wolbij (Anthidium manicatum)
3 exemplaren in 2 hokjes, max. = 2

Foto: Hans van Helden

Gewone sachembij (Anthophora plumipes)
29 exemplaren in 9 hokjes, max. = 13

Foto: Hans van Helden
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Honingbij (Apis mellifera)
1293 exemplaren in 16 hokjes, max. = 1000

Foto: Erik Rausch

Tuinhommel (Bombus hortorum)
25 exemplaren in 12 hokjes, max. = 5

Foto: Hans van Helden
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Boomhommel (Bombus hypnorum)
92 exemplaren in 15 hokjes, max. = 25

Foto: Hans van Helden

Akkerhommel (Bombus pascuorum)
93 exemplaren in 23 hokjes, max. = 12

Foto: Hans van Helden
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Aardhommel (Bombus terrestris)
69 exemplaren in 24 hokjes, max. = 20

Foto: Doreen Saunders

Grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi)
11 exemplaren in 2 hokjes, max. = 10

Foto: Hans van Helden
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Duinzijdebij (Colletes fodiens)
9 exemplaren in 2 hokjes, max. = 8

Foto: commons.wikimedia.org

Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus)
6 exemplaren in 3 hokjes, max. = 4

Foto: Hans van Helden
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Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum)
3 exemplaren in 2 hokjes, max. = 2

Foto: commons.wikimedia.org

Gewone maskerbij (Hylaeus communis)
13 exemplaren in 6 hokjes, max. = 4

Foto: Hans van Helden

Wilde Bijen in Den Haag, Haags Milieucentrum, 2013

Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum)
11 exemplaren in 6 hokjes, max. = 6

Foto: Hans van Helden

Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis)
2 exemplaren in 2 hokjes, max. = 1

Foto: wildebijen.nl
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Grote bladsnijder (Megachile willughbiella)
5 exemplaren in 3 hokjes, max. = 3

Foto: Hans van Helden

Rosse metselbij (Osmia bicornis)
9 exemplaren in 5 hokjes, max. = 3
–

Foto:
Foto:Hans
Hansvan
vanHelden
Helden

Blauwe metselbij (Osmis caerulescens): geen waarnemingen.
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3.3 DE WAARNEMINGSLOCATIES
locatie

aantal
waarnemingen

aantal
exemplaren

aantal soorten
van de kaart

type

Wateringse Veld - ATV
Zonnegaarde

22

57

8

ATV

Mariahoeve - ATV ‘t Groene
Oordtje

105

256

10

ATV

Meijendel

17

40

4

duinen

Mariahoeve - Carel Reinierszkade

12

42

5

groenstrook

Laakkwartier - Laakkade

20

47

10

groenstrook

Moerwijk - Erasmuszone

24

39

10

groenstrook

Marlot/Reigersbergen

16

28

8

park

Zuiderpark

99

421

9

park

Laakkwartier - tuin

52

184

13

tuin

Archipelbuurt - tuin

58

169

12

tuin

Tabel 2. Overzicht van aantal waarnemingen e.d. op verschillende plekken in Den Haag.
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DE WAARDPLANTEN
bijensoort
Witbaardzandbij
Vosje
Signaalwespbij
Grote wolbij
Gewone sachembij

Honingbij

Tuinhommel

Boomhommel

Akkerhommel

Aardhommel

Grote klokjesbij
Duinzijdebij
Roodpotige groefbij
Parkbronsgroefbij
Gewone maskerbij
Gewone
geurgroefbij
Dikkopbloedbij
Grote bladsnijder
Rosse metselbij
Blauwe metselbij

waardplanten
Kornoelje, Look-zonder-look, Gelderse roos, Boterbloem
Kruisbes, Zachte ooievaarsbek, Witte dovenetel, Dwergmispel, Hibiscus
Boerenwormkruid, Look (Allium), Persicana, Duizendblad
Ezelsoor, Witte dovenetel
Boterbloem, Witte dovenetel, Paarse dovenetel, Look-zonder-look,
Ooievaarsbek, Gelderse roos, Gevlekt longkruid, Ongevlekt longkruid,
Kattenkruid, Smeerwortel
Tomaat, Dropplant, Wilde marjolein, Kalimeris, Andoorn, Tamarisk, Marjolein,
Zonneroosje, Heemst, Griekse alant, Munt, Echte lavendel, Great lobelia,
Zijdeplant, Koninginnekruid, Zaagblad, Guldenroede, Lavatera, Gestreepte
leeuwenbek, Hertshooi, Lamsoor, Beemdkroon, Lavatera, Witte honingklaver,
Look, Duizendknoop, Buddleja, Lange ereprijs, Akkerdistel, Vergeet-mijnietje, Boterbloem, Salie, Ooievaarsbek, Winterakoniet
Caryopteris, Dropplant, Oost-Indische kers, Wilde marjolein,
Vingerhoedskruid, Braam, Salie, Lupine, Rododendron, Gelderse roos,
Rododendron, Brem, Zaagblad, Reuzenbalsemien, Zandblauwtje,
Aarereprijs, Salie, Moesdistel, Look-zonder-look, Ooievaarsbek, Witte
dovenetel, Monnikskap, Vingerhoedskruid, Vergeet-mij-nietje, Dwergmispel
Guldenroede, Brede lathyrus, Kroontjeskruid + Tuinwolfsmelk, Hertshooi,
Reuzenbalsemien, Betonie, Lamsoor, Lathyrus, Hertshooi, Citroengele
honingklaver, Aarereprijs, Ezelsoor, Salie, Vingerhoedskruid, Kamchatka
Stonecrop, Knoopkruid, Grote ratelaar, Gewone smeerwortel, Witte
dovenetel, Oost-Indische kers, Salie, Ossentong, Vingerhoedskruid,
Slaapmuts, Gelderse Roos, Kattenstaart, Akkerdistel, Klaver, Ooievaarsbek,
Hondstong, Gulden sleutelbloem, Winterheide, Klokje, Japanse wijnbes,
Dwergmispel
Vingerhoedskruid, Verbena, Hibiscus, Caryopteris, Dropplant, Salie, Cosmos,
Kattenkruid, Kogeldistel, Kattenstaart, Wederik, Look, Aster, Knautia,
Hibiscus, Koekoeksbloem, Ooievaarsbek, Voorjaarsazalea, Grote zandkool,
Echte lavendel, Slipbladige + Zachte + Kleine ooievaarsbek, Kattenkruid,
Knautia, Rododendron, Helmbloem, Paarse dovenetel, Oost-Indische kers,
Gevlekt longkruid , Look-zonder-look, Witte dovenetel, Zachte ooievaarsbek,
Tuinboon, Great lobelia, Kroontjeskruid + Tuinwolfsmelk, Kattenstaart,
Hertshooi, Knoopkruid, Salie, Hyssop, Lathyrus, Grote kattenstaart,
Bosandoorn, Kluwenklokje, Gewone smeerwortel
Sneeuwbes, Vingerhoedskruid, Ooievaarsbek, Smeerwortel, Vergeet-mijnietje, Korenbloem, Look, Margriet, Grijs kattenkruid, Look-zonder-look,
Paarse dovenetel
Vergeet-mij-nietje, Ooievaarsbek
Gelderse roos, Boerenwormkruid
Gelderse roos, Witte dovenetel
g.g.
Look, Eruca, Knautia, Klokje, Vergeet-mij-nietje
Gelderse roos, Kalimeris, Kruiskruid, Goudsbloem
Gewone margriet, Look
Gelderse roos, Look-zonder-look
Knautia, Gevlekt longkruid, Boterbloem, Hondsdraf, Vergeet-mij-nietje
g.g.

Tabel 3. Waardplanten waarop de verschillende bijensoorten zijn aangetroffen.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De monitor blijkt een duidelijk effect te hebben gehad, want in 2012 zijn er veel meer waarnemingen
gedaan dan in 2010 en 2011 (zie tabel 1). Ook zijn er veel meer verschillende soorten waargenomen
dan in voorgaande jaren.
Soorten
De honingbij en de verschillende hommelsoorten blijken het meest gezien worden, veel meer dan de
andere solitaire bijen. Vooral het aantal waarnemingen van de Akkerhommel springt eruit. Dat er meer
hommels gezien zijn zou kunnen betekenen dat er meer hommels zijn, maar het kan ook komen
doordat hommels een langere vliegperiode hebben en (ook doordat zij wat rustiger vliegen) beter
herkenbaar zijn.
Dat de Akkerhommel veel gezien is komt misschien omdat deze soort vrijwel niet te verwisselen is
met andere hommels en daarom relatief vaak op naam is gebracht is. Andere soorten hebben vaak
een geel-wit-zwarte kleurencombinatie en zijn veel moeilijker te onderscheiden.
Een opvallende waarneming is die van de Grote klokjesbij. Er zijn 14 exemplaren gezien door Hans
van Helden in Het Groene Oordtje, een volkstuinvereniging in Mariahoeve. Nog niet eerder is de Grote
klokjesbij gesignaleerd in Den Haag. Tot nu toe was er maar één waarneming uit Zuid-Holland (van
Goeree-Overflakkee tussen 1950 en 1980, email Frank van der Meer).
De Blauwe metselbij is niet waargenomen. Hoewel deze soort niet op de Rode lijst staat, is ze toch
kwetsbaar en vertoont een neergaande trend. Dit zou de oorzaak kunnen zijn dat de Blauwe metselbij
niet gezien is.
Op plekken waar de parasitaire Signaalwespbij en Dikkopbloedbij gezien zijn, zijn ook hun gastheren,
respectievelijk het Vosje en de Gewone geurgroefbij, gezien.
In Nederland zijn de wilde bijensoorten die in de bodem nestelen het meest bedreigd. Uit de gegevens
blijkt echter geen echt verschil in het aantal waarnemingen van bovengronds en ondergronds
nestelende bijen.
Locaties
Op welke locaties zijn de meeste bijen aangetroffen? Omdat het aantal exemplaren dat ergens gezien
wordt sterk afhangt van het aantal waarnemingen, is gekeken naar het gemiddeld aantal exemplaren
per waarneming. In het Zuiderpark zijn gemiddeld de meeste exemplaren per waarneming gezien,
vlak hieronder komen de tuin in het Laakkwartier en de groenstrook aan de Carel Reinierszkade
(berekend met gegevens uit tabel 2).
Op welke locaties zijn de meeste soorten bijen aangetroffen? In de beide tuinen zijn de meeste
soorten van de kaart gezien (tabel 2). Echter, bij de groenstroken zijn met veel minder waarnemingen
toch ook behoorlijk wat soorten aangetroffen. In de duinen zijn de minste soorten gezien.
Bij vergelijking van de groenstrook aan de Laakkade en de Erasmuszone blijkt dat er meer bijen
gezien zijn in de groenstrook bij de Laakkade. In de noordoostelijke gedeelten is de vegetatie zowel in
structuur als in type opvallend divers, met bijvoorbeeld gele composieten voor de nectarvoorziening
en struweel voor het zwermen (patrouilleren) van mannetjesbijen. Deze gedeelten zijn ook niet
overschaduwd door hoge bomen of bebouwing, een andere belangrijke factor, waardoor bij zonnig
weer de bodem snel opwarmt wat gunstig is voor de ontwikkeling van de bijenlarven in de nesten.
Aan de Erasmuszone zijn meer hommels gezien. Hier biedt een natuurlijk beheerd volkstuincomplex
een uitstekend bijenhabitat. Het noordoostelijk deel van de Erasmuszone is na een renovatie van
enkele jaren geleden veel minder geschikt voor bijen geworden (struweel is bijvoorbeeld verwijderd).
4.1 ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
Voor veel deelnemers was het best lastig om de monitor uit te voeren. Het weer zat niet mee en veel
deelnemers hadden weinig tijd. Sommigen hadden geen ervaring met fotograferen, beschikten niet
over een goede camera of maakten onscherpe foto’s. Ook was het op naam brengen van de bijen
moeilijk. Ondanks de vaak wat teleurstellende resultaten geven meerdere deelnemers aan dat de
monitor hun toch wat gebracht heeft. “Ik let veel meer op, beleef er veel meer plezier aan en probeer
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ook echt onderscheid te maken in wat is nu wat voor soort”, aldus een deelneemster. Van andere
deelnemers werden soortgelijke reacties ontvangen. Eén deelnemer werd zo enthousiast dat hij er
bijna een complete studie van gemaakt heeft.
4.2 BEHEERSADVIEZEN
De stad is voor bijen een belangrijke leefomgeving, omdat in de stad veel meer bloemen te vinden zijn
dan op het platteland. Er zijn verschillende manieren om de bijen in de stad te helpen.
Bovengronds nestelende bijen hebben baat bij een bijenhotel (zie bijlage ‘Zo bouwt u een bed &
breakfast voor bijen’), bijen die hun nest in de bodem maken bij een bijenreservaat.
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BIJLAGEN
ZO BOUWT U EEN BED & BREAKFAST VOOR BIJEN
KORTE INFORMATIE PER BIJENSOORT
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ZO BOUWT U EEN BED & BREAKFAST VOOR BIJEN
Net als mensen moeten bijen eten, drinken, rusten en planten ze zich voort.
Aangezien de meeste wilde bijen een heel beperkte actieradius hebben, is het
verstandig hun voedselbron - bloemen - vlakbij de voortplantingsplek te hebben.
Denk hierbij aan enkele meters. Daarom maken we een bed & breakfast!
Bijen hebben bloemen nodig voor hun voortbestaan.
Ze halen energie uit nectar en voeden hun jongen met
stuifmeel. In de krant Hoe bij-vriendelijk is uw tuin? (‘de bijenkrant’) vindt u
een overzicht van planten waar bijen op afkomen.
Bijen leggen eitjes in de grond of in hout. De meeste soorten zijn niet in
staat om zelf gaatjes in hout te maken. U doet ze daarom een groot
plezier met een insectenhotel. Op de Zoekkaart Wilde Bijen en in de
bijenkrant staat hoe u zo'n 'hotel' kunt bouwen.
Laat bijen hun gang gaan
Bijen die in de bodem nestelen, kiezen daarvoor een niet al te zeer begroeide plek in de zon en uit de
wind. In uw tuin kunt u hopelijk ook zo'n plek creëren. De bodem moet niet al te nat zijn en niet te los,
maar tegelijkertijd ook weer niet te stevig. Een combinatie van zand en lichte klei is uitermate geschikt.
Tijdens een workshop op de amateurtuindersvereniging Mariahoeve in Den Haag zei iemand heel
treffend: 'Kies een plek waar je zelf in de zon zou willen zitten’.
Bijen nestelen in verticale gangetjes die, afhankelijk van
de soort, wel meer dan dertig centimeter diep de grond
in kunnen gaan. Ze maken hun nesten vaak dicht bij
elkaar. Bovengronds ziet u alleen een hoop kleine
gaatjes met kleine hoopjes aarde ernaast.
In de nestgangen leggen de vrouwtjes broedcellen aan,
die ze elk van een stuifmeelbolletje en een ei voorzien.
Per nest gaat het meestal om 4 à 10 broedcellen. Als er
voldoende eitjes in het nest aanwezig zijn wordt de
gang afgesloten met kleine gronddeeltjes.
Enkele praktische tips
- Kies voor een rustig hoekje
- Een vierkante meter is al voldoende, maar enkele
vierkante meters is nog beter
- Haal eventuele begroeiïng weg, zodat de grond voor minstens 40% kaal is
- Zorg dat de resterende planten niet hoger zijn dan 10, maximaal 15 cm
- Zorg dat de grond niet dichtgroeit, door iedere kiemplant eruit te halen (eventueel met een
pincet). Als planten al in het kiemstadium verwijderd worden blijft de grond zoveel mogelijk
in rust, en daar houden bijen van!
- Bestaat de bodem uit zware klei, meng daar dan tot zeker 40 cm diep zand doorheen
- Druk te losse grond stevig aan
- Een tip voor kattenbezitters: leg stenen in het bijenhoekje met tussenruimten van 2 à 3 cm.
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KORTE INFORMATIE PER BIJENSOORT
Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
Uiteenlopende open biotopen met zand, tot in de bebouwde kom. Nestelt op plaatsen met kaal zand,
zoals duinen, zandwegen, afgravingen en tussen bestrating. De nesten worden zowel in vast als in rul
zand gegraven, in kleine tot grote aggregaties. Gezien op Wilg.
Vosje (Andrena fulva)
Vooral in urbane gebieden, in tuinen, plantsoenen en parken. Daarnaast in bosranden, ruigten en op
(spoor)dijken. Vrouwtjes graven hun nest zowel in kale grond als in grasvelden, vaak in aggregaties,
die een grootte kunnen bereiken van duizend nesten. Gezien op Cotoneaster, Rode ribes, Gewone
esdoorn, Berberis, Eik en Sleedoorn.
Signaalwespbij (Nomada signata)
Wespbijen lijken qua uiterlijk meer op wespen dan op bijen. Allerlei biotopen zoals afgravingen,
bosranden, heidevelden en stedelijke bebouwing. Maakt zelf geen nest, maar legt eieren in het nest
van andere solitaire bij. Gastheer is Andrena fulva. Gezien op Paardenbloem.
Grote wolbij (Anthidium manicatum)
Cultuurvolger, die vooral wordt aangetroffen in bloemrijke tuinen en parken. Buiten de stedelijke
gebieden sporadisch. Nestelt in spleten tussen metselwerk, in bestaande holten in hout en leem en in
holle stengels. Gezien op Gewone rolklaver, Ezelsoor, Ballote, Kattendoorn, Kruipend stalkruid,
Luzerne, Hartgespan, Slangenkruid en Echte gamander.
Gewone sachembij (Anthophora plumipes)
Uiteenlopende biotopen. Veel in tuinen en parken in steden en langs bosranden, maar ook langs
rivieroevers, in groeven en op ruderale terreinen. Nestelt in wanden of muren, soms ook in horizontale
vlakken, vormt graag nestaggregaties van tot 150 nesten en nestelt vaak op eigen geboorteplaats.
Gezien op Lipbloemen en Gevlekt longkruid.
Honingbij (Apis mellifera)
Gedomesticeerd. Overal in het land staan bijenkasten, deze soort komt in geheel Nederland
algemeen voor.
Tuinhommel (Bombus hortorum)
Vrijwel alle landschapstypen, maar heeft voorkeur voor iets vochtigere gebieden. Een van de weinige
hommelsoorten die ook in vochtige, donkere bossen leeft. Komt ook veelvuldig in tuinen voor. Nestelt
op of net onder de grond. Kolonies klein tot middelgroot, met 50-120 individuen. Gezien op
Kamperfoelie, Rode klaver en Lipbloemen.
Boomhommel (Bombus hypnorum)
In stedelijk gebied en bossen het meest talrijk. Op zandgronden algemener dan in klei- en
veengebieden. Nestelt in boomholten, maar betrekt in bebouwde omgeving vaak ook allerlei
kunstmatige nestplaatsen zoals vogelnestkasten, spouwmuren, schuren en stallen. Kolonies
middelgroot tot groot, met 80-400 individuen. Gezien op Wilg.
Akkerhommel (Bombus pascuorum)
In Nederland de meeste algemene en wijdverspreide bijensoort. Komt in alle landschapstypen voor.
Nestelt zowel boven als onder de grond, in graspollen, oude muizennesten en schuren. Kolonies
middelgroot, 60-150 individuen. Gezien op Weigela, Smeerwortel en Echte gamander.
Aardhommel (Bombus terrestris)
In stedelijk gebied een van de algemeenste en talrijkste hommelsoorten. Nestelt gewoonlijk
ondergronds, soms ook in spouwmuren en schuren. Ondergrondse nesten worden tot op anderhalve
meter diepte gevonden. Betrekt vrijwel altijd oude nesten van muizen en andere zoogdieren. Kolonies
middelgroot tot zeer groot, met 100-1000 individuen. Gezien op Vingerhoedskruid, Akelei, Papaver en
Witte dovenetel.
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Grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi)
In Nederland tot het einde van de twintigste eeuw voornamelijk in het oosten. Door de aanplant van
veel klokjes in tuinen en parken verovert deze soort steeds meer het westen van het land.
Structuurrijke bosranden en parken en tuinen in stedelijke gebieden. Een echte cultuurvolger, die i.t.t.
enkele andere klokjesspecialisten, de stap naar tuinen en parken in dorpen en steden met succes
heeft gemaakt. Nest in dood hout en holle stengels. Gezien op planten van de Klokjesfamilie.
Duinzijdebij (Colletes fodiens)
Uitsluitend in zandige gebieden als duinen, heide- en stuifzandgebieden, zandgroeven, schrale
zandgronden, bermen en ruderale terreinen. Vrouwtje graaft zelf haar nesten in de grond. Gezien op
Composieten, Jacobskruiskruid, Boerenwormkruid, Heelblaadjes en Echte kamille.
Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus)
Komt voor op allerlei bodemsoorten en in allerlei open, droge biotopen, zoals heidevelden, ruderale
terreintjes, oeverwallen van rivieren, stadsparken, tuinen en grazige zomen van bossen. Nestelt in de
grond.
Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum)
Stelt niet veel eisen aan omgeving, maar prefereert een lemige bodem en vermijdt in het algemeen
losse zandgronden. Is dan ook in de duinen en in heidegebieden weinig aan te treffen. In steden en
dorpen een gewone verschijning. Nestelt in de grond. Zwak eusociaal.
Gewone maskerbij (Hylaeus communis)
Voelt zich prima thuis in stads- en dorpstuintjes. Dankzij toenemende verstedelijking is het van
oorsprong open West-Nederlandse polder- en weidelandschap voor de gewone maskerbij veel
aantrekkelijker geworden.
Uiteenlopende biotopen, zoals struwelen, droge en natte bossen, weg- en kanaalbermen,
braakliggende terreinen, heiden, spoorwegterreinen, groeven, tuinen en parken. Nesten worden
aangelegd in allerlei bestaande holten en merghoudende plantenstengels: vraatgangen in hout, oude
nesten van graafwespen, holten en spleten in muren, stengels van braam, roos en vlier, in oude gallen
van galwespen op eik en gallen van halmvliegen in riet. Ook met graagte in aangeboden kunstmatige
nestgelegenheid (vnl. diameter 3-4 mm). Gezien op Geranium, Vrouwenmantel, Vuurdoorn,
Heggenrank en Zevenblad.
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum)
Een echte ubiquist, die zowel op warme, droge duinzanden als in kleiige stadstuintjes gevonden
wordt. Nestelt in de grond. Normaliter primitief eusociaal (werksters en koningin). Gezien op
Composieten en Schermbloemen.
Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis)
Zeer uiteenlopende landschappen met zandige tot lemige bodem. Van duingebieden en
heidelandschappen tot opspuitingen in polders, zandige dijken en rivieroevers, lichte bossen en
parken. Koekoeksbij van bodembewonende groefbijen uit de Lasioglossum calceatum-groep. Gezien
op Schermbloemen.
Grote bladsnijder (Megachile willughbiella)
Vooral in tuinen en parken, verder onder andere langs bosranden en in boomgaarden. Nest solitair,
soms communaal. Nestplaats in de grond of in dood hout, maar meestal een boorgang (van b.v.
kever) in dood hout. Enkele keer knaagt vrouwtje zelf gang in rot hout. Nesten bevinden zich in dood
hout, dikke rietstengels, aarden kanten of kunstnesten. Gezien op Composieten/distels, Wilgenroosje,
Sedums, Klokjesfamilie en Vlinderbloemenfamilie.
Rosse metselbij (Osmia bicornis)
Vooral in de buurt van bebouwing. Overal waar voldoende bovengrondse nestgelegenheid
beschikbaar is, zoals holle stengels, holten en kunstnesten, met in de buurt vochtige, leemachtige
grond en bloeiende planten. Vrouwtje nestelt in bestaande holten, zoals oude kevergangen, holle
stengels of dakriet. Vaak nestelt een aantal vrouwtjes bij elkaar. Gezien op Witte dovenetel,
Hondsdraf, Witte klaver, Esdoorn, Wilg, Zomereik, Ranonkel en Braam.
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Blauwe metselbij (Osmis caerulescens)
In Nederland verspreid over het land, vrij algemeen in het zuiden, veel schaarser in het noorden.
Vooral in stedelijk gebied, m.n. in tuinen en op braakliggende terreinen. Daarnaast langs warme,
bloemrijke bosranden, in groeven en op spoorwegterreinen. Nesten worden in allerhande bestaande
holten aangelegd, zoals in dood hout, holle stengels, gaten in muren, leem- en kalkwanden.
Kunstnesten worden doorgaans snel gevonden, waarbij holten met een diameter van 4-5 mm de
voorkeur genieten. Oude nesten worden vaak hergebruikt. Polylectisch bloembezoek. Gezien op
Gewone rolklaver (vlinderbloemen) en Witte dovenetel (lipbloemen).
Bronnen: De Nederlandse bijen (tekst), www.wildebijen.nl (waardplanten)
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