
Over bijtjes, bloemetjes en mensen
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WIL JE 
WAT MEER 
WETEN 
OVER DE 
BIJEN?
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Bijen horen tot de vliesvleugeligen. Ze vormen een 
grote orde van insecten, die vertegenwoordigd 
wordt door enkele honderdduizenden soorten. De 
vliesvleugeligen danken hun naam aan hun dunne 
en doorzichtige vleugels. Bijen verschillen van de 
meeste andere (vleesetende) vliesvleugeligen door 
hun dieet van nectar en stuifmeel. De honingbij 
is een geval apart, want ze leeft in kolonies, terwijl 
de meeste wilde bijen solitair leven. Wist je dat 
 hommels ook tot de bijen behoren?

De plaats van de bijen 
in het dierenrijk
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Veel landbouwgewassen hebben bestuivers nodig 
om vruchten te kunnen dragen. Dat geldt voor fruit 
zoals appels, kersen, aardbeien en bessen, maar 
ook voor groenten zoals courgettes, tomaten, kom
kommers en bonen. Ook koolzaad, een gewas dat 
vooral voor de olie geteeld wordt, is van insecten 
afhankelijk voor zijn bestuiving. Niet alleen de honing
bij helpt mee bij de bestuiving, ook de 350 soorten 
wilde bijen en andere insecten tellen mee. Wist je 
dat ongeveer 30% van al het voedsel dat we eten 
van deze beestjes afhankelijk is?

Elk dier heeft zijn plaats in de natuur en vervult een 
specifieke ecologische rol. Bijen en hommels be
stuiven bloeiende planten. Om hun larven te voeden, 
jagen wespen op allerlei insecten, zoals bladluizen, 
rupsen en muggen. In haar korte leven kan een wesp 
wel duizend rupsen vangen! Dat ze allerlei schade
lijke beestjes op een natuurlijke wijze bestrijden, is 
een erg nuttige en gratis dienst van de natuur.

De rol van de bijen voor landbouw 
en in de natuur
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De vrouwtjes van honingbijen, hommels en wespen 
kunnen steken. Hun angel dringt dan in onze huid 
en laat een gif los uit de gifblaas. Wespen en hom
mels hebben een gladde angel en kunnen meerdere 
malen steken. Hommels steken zelden. Wespen 
prikken als ze zich bedreigd voelen en hun steken 
kunnen pijnlijk zijn. Wespensteken kennen we voor
al in de tweede helft van de zomer, want dan vinden 
wespen moeilijker insecten en moeten ze wel uit
kijken naar alternatieven. Onze zoetigheden op de 
terrasjes zijn dan onweerstaanbaar. 

Bijen hebben een angel met weerhaakjes, waardoor 
die blijft vastzitten in de huid. De bij moet zich dan 
losrukken. Wanneer de angel en gifblaas van haar 
lijf scheuren, overleeft de bij dat niet. Wilde bijen 
steken niet zo gauw, want ze hebben geen kolonie 
te verdedigen. Bovendien is hun angel meestal te 
broos om door de huid heen te prikken. Als je een 
bloemenmengsel zaait, vergroot dus niet meteen 
de kans dat je gestoken wordt.

Zijn bijen gevaarlijk? 
Bzzz… prik!
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Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste 
 jaren sterk achteruit. Dat heeft allerlei oorzaken, 
maar is vooral een gevolg van een gebrek aan nectar. 
Heel wat wilde bloemen zijn verdwenen. Tot over
maat van ramp zijn de meeste van onze tuinplanten 
geen goede nectarleveranciers. Ook het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, de klimaatver
andering (door het nattere en warmere weer zijn er 
bijvoorbeeld minder bloemen) en ziekten worden 
tot de oorzaken gerekend.

Bijen hebben het moeilijk 
om te overleven
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WAT KAN 
JE DOEN 
OM DE 
BIJEN TE 
HELPEN?



12

In het project ‘Platteland in de bloemetjes’ zullen 
een aantal gemeenten bloemenmengsels verdelen. 
Bereidwillige landbouwers, burgers en overheden 
werken hieraan mee. Dat is een eerste stap. Wil jij 
meer doen? Dat kan, want er zijn mogelijkheden 
voor ieders tuin. 

Meerjarige bloemen inzaaien is een duurzame 
 ingreep. Het is ook interessant om struiken en bomen 
aan te planten die bekend zijn als voedselplant 
voor insecten. Sommige leveren veel stuifmeel en 
nectar, zoals wilgen, fruitbomen, meidoorn, vlier, 
sleedoorn, kornoelje, vlinderstruiken, lijsterbes, 
 acacia, esdoorn (in de lente) en linde, tamme kas
tanje en vuilboom (in de zomer). Belangrijk is dat 
stuifmeel en nectar beschikbaar zijn van in de prille 
lente (wilg) tot in de herfst (klimop, vuilboom). 
Denk ook aan kruidenrijk grasland.

Doe mee met het project ‘Platteland 
in de bloemetjes’
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De bijen hebben daarnaast ook nestgelegenheid 
nodig in de omgeving van de planten waar ze nectar 
vinden, bijvoorbeeld in ruigtestroken en bosranden 
met struiken. Dood hout kan eveneens een mooie 
woning zijn, want enkele bijensoorten knagen er hun 
eigen nestgang in uit. 

Bouw mee aan een bijvriendelijke 
leefomgeving
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Steeds meer mensen hangen een ‘bijenhotel’ in hun 
tuin en ook bij fruittelers zie je ze geregeld. Bekend 
zijn de hardhouten blokken met horizontale boor
gaatjes van 2 tot 9 mm breed en 10 cm diep. Je kunt 
ook kantenklare bijenhotels kopen. Richt je hotel 
zuidwaarts en zet het op een zonnige plaats in je 
tuin. Al tijdens de eerste lente krijg je wilde bijen op 
bezoek.

Ook je groentetuin kan je aantrekkelijk maken voor 
bijen. Laat bijvoorbeeld één ui, prei of radijs door
schieten en tot bloei komen. Zorg daarnaast voor wat 
bosaardbeitjes als bodembedekker onder de aal
bessenstruiken, of voor een hoekje waarin bernagie 
zijn gang kan gaan. Denk je aan een zonnig kruiden  
hoekje? Bloeiende lavendel, salie en marjolein zijn 
echte bijenlokkers.
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Wie goed voor de bijen zorgt, helpt de biodiversiteit 
in het algemeen. Zo zal je ook andere insecten aan
trekken die bloemen bezoeken. Denk aan zweef
vliegen, kevers en vlinders. Insecten trekken op hun 
beurt insectenetende vogels aan zoals koolmeesjes, 
tjiftjafs en jonge patrijzen.

Bijenbeheer heeft zelfs  invloed op de gezondheid 
van mensen, want verpozen in je tuin vol bloemen of 
wandelen in een bloemrijke omgeving op het platte
land maakt je fysiek en mentaal gezonder.

Zorgen voor de bijen is zorgen voor 
een mooier platteland
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EEN 
BLOEMEN
MENGSEL 
INZAAIEN 
DOE JE 
ZO…
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1  Zaai van eind april tot begin juni. Wil je een 
eenjarig bloemenmengsel inzaaien, dan doe je dat het 
best eind aprilbegin juni. Het is belangrijk dat het 
niet meer vriest en dat de bodem voldoende opge
warmd is. Sommige planten zijn zeer gevoelig voor 
droogte, dus moeten er na het zaaien regelmatig natte 
periodes zijn. Zaai niet als er een hele week geen 
regen valt en er een uitdrogende wind staat. 

2  Leg de grond zaaiklaar. Belangrijk is dat je 
kunt werken in een mooi losgewerkte grond, die vrij 
is van gras en onkruid. Eventueel start je met een 
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‘vals zaaibed’. Hiervoor leg je het perceel al zaaiklaar 
enkele weken voor je echt gaat zaaien. Het onkruid 
zal in die periode kiemen, zodat je het kunt inwerken 
net voor je zaait. Zo geef je het bloemenmengsel 
een betere kans. 

3  Inzaaien doe je met de hand. Doordat de zaden 
in het mengsel niet allemaal even groot zijn, is het 
mengsel niet geschikt om machinaal in te zaaien.
 

4  Zaai dun in. Gebruik 2,5 gram van het bloemen
mengsel per vierkante meter. Als de plant voldoende 
ruimte krijgt, wordt hij stevig en gezond. Meng het 
zaad eventueel met wat droog wit zand, zodat je 
het gemakkelijker dun kunt zaaien. Het zaad wordt 
 gelijkmatiger verdeeld en je ziet goed waar je al 
 gezaaid hebt.

5  Werk de zaden licht in. Als je de zaadjes licht 
inwerkt en de grond aandrukt, voorkom je dat de 
vogels ermee gaan lopen. Let er wel op dat de zaden 
niet te diep terechtkomen. Voor deze mengsels is 
1 à 2 cm voldoende.

6  Na enkele weken kiemen de zaden. Bij droog 
weer kan je gerust wat extra water geven.
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BLOEMEN
MENGSELS 
SPECIAAL 
VOOR 
BIJEN
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In kader van het project ‘Platteland in de bloemetjes’ 
werden twee mengsels samengesteld die erg ge
schikt zijn voor bijen en andere insecten. Of je nu 
een groot stuk of klein stukje inzaait, maakt niet 
 zoveel uit. Elk plekje telt!

1  Bloemenmengsel voor particulieren
Dit bloemenmengsel is speciaal samengesteld 
voor een plekje in de tuin. Het kleurrijke mengsel 
wordt maximaal 70 cm hoog en past mooi in een 
tuin. Het bestaat uit de volgende soorten:  dille, 
komkommerkruid, goudsbloem, korenbloem, 
 koriander, boekweit, zonnebloem, kaasjeskruid, 
zwarte komijn, rode klaproos en facelia.
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2  Bloemenmengsel voor landbouwers
Het landbouwmengsel is iets robuuster en je kunt 
het inzaaien op landbouwpercelen. Het bestaat uit 
soorten die geen problemen veroorzaken in de nabu
rige teelten en die je nadien ook eenvoudig wegkrijgt. 
Een klein hoekje van dit mengsel op een perceel 
heeft al een grote meerwaarde voor de bijen en de 
andere insecten. Het bevat de volgende planten: 
gewone venkel, gele ganzenbloem, koriander, karwij, 
korenbloem, boekweit, zonnebloem, kaasjes kruid, 
rode klaver, rode klaproos en wikke.



Interesse in het project? Contacteer Mathias 
D’Hooghe op 0473 38 48 74 of 
mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be. 

Facebook.com > Platteland in de bloemetjes

Het project ‘Platteland in de bloemetjes’ is een initiatief van 

In samenwerking met


