
Bijenhuisvesting

De meeste mensen kennen wel de bijenkasten (vroeger 
korven) waarin de imker zijn bijen houdt. Er zijn heel 
veel verschillende type bijenkasten, elk met eigen 
slimmigheidjes, veelal bedacht vanuit wat de imker 
wil doen met het bijenvolk. De bijenkasten hebben 
uitneembare ramen zodat de imker kan werken in het 
bijenvolk en de honing kan oogsten. In de natuur gaat 
het anders en om dat te begrijpen is het belangrijk om 
eerst te kijken naar de leefwijze van de diverse soorten 
bijen. 

De honingbij, zoals die gehouden wordt door imkers, is 
een sociale bij. Ze leven in grote kolonies waarbij iedere 
individuele bij een taak heeft voor het volk. Het gaat 
om het overleven van het volk en daarvoor wordt ook 
honing in voorraad opgeslagen om de winter door te 
komen. Een bijenvolk heeft daarom een holle ruimte 
nodig om de bijenraat te kunnen bouwen en onderdak te 
bieden aan de bijen, hun broed en de voorraad. Dat zou 
een holle boom kunnen zijn of een natuurlijk gevormde 
nis in gesteente. In Nederland is het onder de huidige 
leefomstandigheden voor honingbijen haast onmogelijk 
om op die wijze te overleven. De imkers vervullen voor 
hen dus een belangrijke taak 

Toolkaart

Veruit de meeste bijensoorten in Nederland zijn solitaire 
bijen of hommels. Doordat zij als enkel individu of als pop 
de winter doorkomen, hoeven zij geen wintervoorraad 
aan te leggen. De vrouwtjesbijen leggen hun eitjes 
met wat voedsel in een gangetje en sluiten het af. Het 
larfje dat uit het ei komt zorgt dan verder voor zichzelf. 
In de natuur gebruiken ze deze gangen in bijvoorbeeld 
dood hout. In een tuin zou op een wat afgelegen 
plaats een rommelhoek gemaakt kunnen worden van 
tuinafval (takken, snoeiafval, bladeren. Dat biedt niet 
alleen plaats aan bijen, maar ook aan bijvoorbeeld 
egels. Insectenhotels bieden voor een (beperkt) aantal 
solitaire bijen een goed onderkomen. Metselbijen maken 
kamertjes in de gangen van het hotel met in iedere kamer 
een eitje en voer. Behangersbijen bekleden de wanden 
van een gang.

Bij het maken van een insectenhotel zijn de volgende 
zaken belangrijk:

■ Maak het van natuurlijk materiaal (ademend). Naast 
het boren van nestgangen in hout, is ander materiaal 
als riet en bamboe ook erg geschikt.

■ In hardhouten stammetjes kunnen gaten geboord 
worden aan de kopse kant. Boor de gaten met een 
breedte van 3 tot 8 mm (tot maximaal 12). Ze kunnen 
3 tot 20 cm diep geboord worden, het einde moet wel 
dicht blijven.



Zonder restaurant krijgt een hotel geen gasten. Dat geldt 
zeker ook voor een insectenhotel. In de directe omgeving 
dienen bloemen aanwezig te zijn die nectar en stuifmeel 
kunnen geven aan de bijen. Solitaire bijen vliegen niet 
ver, zo’n 50 tot 500 meter. Om bijen naar de nestplek 
te lokken moeten er ook bloemrijke verbindingen zijn. 
Informatie over planten en wat je nog meer kunt doen 
voor bijen, vlinders en anders bestuivende insecten is te 
vinden op: www.drachtplanten.nl, www.vlinderstichting.nl 
en www.food4bees.nl.

■ Gebruik een scherpe boor en vijl of schuur de gangen 
zo nodig na. Houtsplinters kunnen de vleugels van de 
bijen beschadigen en daardoor leven ze minder lang.

■ Plaats het insectenhotel op een warme, (deels) zon 
beschenen plek. Af en toe nat worden is niet erg, als 
het maar niet continu vochtig blijft.

■ Als de gaatjes afgesloten zijn (dichtgemetseld) dan is 
het dus in gebruik.

Het insectenhotel vergt niet veel onderhoud. Het kan zijn 
dat de vogels er wat nestmateriaal uit halen, dat kan dan 
aangevuld worden.

Veruit de meeste soorten bijen (zo’n 250 van de 350) 
die in Nederland voorkomen zijn zandbijen. En zoals de 
naam al zegt bouwen zij hun nest in het zand. Dat kan op 
een zandtalud, maar ook tussen de tegels. Als er op een 
plek veel zandhoopjes op de tegels liggen, en er zijn geen 
mieren, dan is het een grote kans dat het zandbijen zijn. 
Met rust laten is dan het beste. Je kunt deze bijensoorten 
dus bevorderen door stukjes grond kaal te laten.

Hommels worden ook tot de bijen gerekend. In het 
voorjaar kun je de koninginnen die solitair de winter 
zijn doorgekomen weer zien vliegen. Ze maken dan een 
nieuw nest wat kan uitgroeien tot 500 a 800 hommels. 
In het najaar worden de nieuwe koninginnen geboren 
die weer solitair de winter in gaan. Ook hommels 
bouwen hun nesten in het zand of in een holte. Speciale 
hommelkastjes zijn ook zelf te maken en soms bevolken 
ze een klein vogelhuisje.

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen 
immers cruciaal in onze voedselvoorziening. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The 
Greenery, Jansen-Dongen, de gemeenten Oss, Deventer, Alphen aan den Rijn, de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, de waterschappen De Dommel, Brabantse 
Delta, Aa en Maas, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en Scheldestromen, Brabant Water, Dunea, Provincie Brabant, Provincie 
Zuid-Holland,  Stichting Van der Hucht de Beukelaar en de Triodos Foundation.
Kijk voor meer informatie op www.beedeals.nl  en @thebeedeals.  © CLM, september 2017

http://www.drachtplanten.nl
http://www.vlinderstichting.nl
http://www.food4bees.nl
http://www.beedeals.nl

