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Nieuwsbrief 01          Januari 2022 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus wens ik jullie allemaal een heel fijn jaar toe met volop bijen 

bezigheden die je in vooral een goede gezondheid mag gaan beleven. Het jaar is gestart met af en toe wat 

leven in de brouwerij en temperaturen die ervoor zorgden dat de bijen naar buiten kwamen. Op het 

moment dat ik dit stukje schrijf is het grauw en grijs en zitten de bijen allemaal op de tros elkaar warm te 

houden. En dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Want de echte winter zal dit jaar nog wel een keer 

komen.  

In de komende weken hopen we op wat mee vrijheid en dat Covid niet langer heel ons leven beïnvloed en 

we weer ’n keer normaal naar buiten kunnen en een terrasje kunnen pakken of een wandeling met een 

kopje koffie kunnen afsluiten. Of weer eens een BBC-Café bijeenkomst kunnen organiseren… zodra dat 

mogelijk is laten we dat de vrijwilligers weer weten. 

 

Over deze nieuwsbrief. 
Over enige weken gaan de krokussen weer bloeien en zullen de eerst hommels verschijnen. Daarna komen 

de vroeg vliegende bijen, onder andere de metselbijen. Er zullen meet bloemen gaan bloeien waaronder 

de wilgen die geweldige stuifmeelleveranciers zijn voor heel veel “vroege bijen”. 

Onze oproep aan iedereen is: laten we ook in 2022 extra aandacht aan de bijen besteden en hen helpen. 

Het is reuze makkelijk en kost niets. Zorgen voor nestgelegenheid voor bijen en zorgen voor heel veel 

bloemen. 
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Allereerst iets over de welbekende bijenhotels. 

Daarna iets over de 80% bijen die in de grond leven. 

 

Groot aanbod slechte bijenhotels 
EIS Kenniscentrum Insecten  

 

Het 
bevorderen 
van bijen 
staat erg in 
de belang-
stelling. In 
het stedelijk 
gebied 
worden 
vaak 
bijenhotels 
geplaatst. 
Helaas 

werken nogal wat bijenhotels uit de handel niet of nauwelijks. Hoe moet het wel? 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=31
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De lente staat voor de deur. Veel mensen bezoeken tuincentra om nieuwe planten te kopen voor hun tuin. 

Hier worden ook vaak allerlei bijenhotels aangeboden. Deze bestaan meestal uit stukken hout met 

geboorde gangen erin en holle stengels; hier kan een deel van de bijensoorten uit de tuin het nest in 

aanleggen. Met alle aandacht voor de achteruitgang van vliegende insecten en de soms lage prijzen van de 

hotelletjes, is de beslissing snel gemaakt. Eenmaal hangend in de tuin, volgt vaak een teleurstelling, want 

er zijn er bij die nauwelijks bijen aantrekken. Dikwijls zijn de diameters van de bamboestokjes te groot, zijn 

ze aan beide kanten open, zijn gangen geboord in plankjes in plaats van een houtblok, worden 

dennenappels, houtblokjes en spleetkastjes aangeboden, waar geen bijen en nauwelijks andere insecten 

gebruik van maken. 

Vereisten 

Wie van plan is nestelgelegenheid aan te schaffen voor bijen, 

kan onderstaand lijstje van vereisten gebruiken om in te 

schatten of een bijenhotel effectief zal zijn. 

1. Goed werkend bijenhotel van hard hout en met 

verschillende typen gangen in hout en bamboe en een 

waterdicht afdakje (Bron: Pieter van Breugel) 

De diameter van de boorgangen en stengels varieert 

tussen de twee en negen millimeter. Hierdoor kunnen 

verschillende soorten bijen hun nesten maken. Kleinere 

of grotere gaten trekken nauwelijks bijen. 

De diepte van de boorgang is liefst lang, zodat er 

meerdere nestcellen achter elkaar aangelegd kunnen 

worden. 

2. De gaten of stengels moeten aan één kant dicht zijn, 

anders zullen de bijen er niet in nestelen. 

3. De gangen moeten glad zijn van binnen. Het gebruikte hout kan daarom het beste hard zijn. Bovendien 

is dat veel minder gevoelig voor intrekkend vocht. 

4. De gaten zitten bij voorkeur dwars op de ‘draad’ (=vezelrichting) zo ontstaan er minder snel scheuren in 

het hout die de gangen onbruikbaar maken. Maar in voldoende uitgewerkt, hard en gedroogd hout kan 

dat ook ‘kops’ (=in de vezelrichting) zijn. 

5. Zorg dat er een waterdicht (metalen, plastic, rubber) afdakje tegen instromend regenwater is. Bijen 

nestelen droog en zo gaat ook het hout langer mee. 

Omgeving 
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Niet alleen de geboden nestelgelegenheid zelf bepaalt hoeveel bijen er de tuin in te lokken zijn, maar ook 

de directe omgeving is belangrijk voor bijen. 

1. Plaats het bijenhotel op een zonnige plek. Bijenhotels op het noorden of onder de bomen worden niet 

door bijen gebruikt. 

2. Vervang een bijenhotel waar weinig activiteit (meer) te zien is. Na een jaar of twee, drie worden veel 

bijenhotels minder geschikt vanwege scheuren, schimmelvorming en dergelijke. Zet het oude een jaar op 

een schaduwplek in de tuin, zodat eventuele laatste bewoners het kunnen verlaten. 

3. Zorg voor een voedselrijke omgeving met veel inheemse bloemen van het vroege voorjaar tot de 

nazomer. 

4. De meeste bijen sluiten hun nest af met aarde die goed aan elkaar kleeft, met name leem voldoet goed. 

Wie een heuveltje leem kan aanbieden, zal de bijen nog beter helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lathyrusbij vliegt leem aan om de nestgang te dichten (Bron: Pieter van Breugel) 

Meer lezen 

Bijenhotels zijn op allerlei manieren uit te breiden en in te richten. Het leukste is nog om ze zelf te maken. 

Op de website Bestuivers.nl en in het boek ‘Gasten van bijenhotels’  

(pdf; 9,3 MB) worden vele tips gegeven over het creëren van succesvolle nestelhulp voor bijen, én andere 

insecten. 

Tekst: Pieter van Breugel & John Smit, EIS Kenniscentrum Insecten 

Foto’s: Pieter van Breugel (leadfoto: allerlei insectenhotels) 

http://www.bestuivers.nl/bijenhotels
http://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Bijengasten_Hoofdstukken/Bijenhotelgasten_h06.pdf
http://www.eis-nederland.nl/
http://www.eis-nederland.nl/
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Een grote bladsnijder bekleedt het nest met een blaadje (Bron: Pieter van Breugel) 

Nestgelegenheid voor bijen die in de grond leven. 
 

Met het ophangen van bijenhotels helpen we ongeveer 20 % van de bijen. 

Een groot deel, n.l. 80 % van de bijen nestelen in de rond. 

Met de gemeente zijn we bezig een aantal plaatsen aan te wijzen waar deze bijen leven. Door middel van 

gericht beheer willen we zo enkele bijenoases maken en behouden. 

 

Eén van onze spondoren stelt ons in de gelegenheid om ook een aantal kleinere oase aan te leggen die een 

voorbeeld kunnen zijn voor iedereen die een tuin(tje) heeft en mee wil helpen de bijen te redden. 

 

Een bijenoase is een plek waar een leemige bodem is en waar voldoende stuifmeel- en nectar leverende 

bloemen in de buurt staan. Ook kunnen eenvoudige steil wandjes worden gecreëerd. 
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Een steilwand je kan je makkelijk maken door tussen wat afgedankte dakpannen aarde of leem aan te 

brengen. 

Nog mooier is om met ronde paaltjes een bekisting te maken waarvan de voorzijde open blijft. Maak de 

wanden ongeveer 50 centimeter. Vul deze schuin met zand of leem. Je hebt nu een steilwand gemaakt. 

Kost iets meer geld en tijd maar zal zeken bewoond gaan worden door (zand)bijen. 

 

 
Het allermooist is natuurlijk als je een flinke tuin hebt waar je een oase kan realiseren zoals op deze foto. 

 

 
 

Zie ook:  Wat kan ik zelf doen voor bijen of andere insecten? | Stichting landschapsbeheer Zeeland 

(landschapsbeheerzeeland.nl) 

 

 

Ontwikkelingen BIJ-Gebouw 
In deze winterperiode zijn er geen activiteiten en zijn we niet aanwezig in het BIJ-Gebouw. 

De bezoekers van Wolfslaar, als ze weer naar binnen mogen en de Covid maatregelen worden versoepeld, 

zullen het zonder ons moeten stellen, ook al omdat de temperatuur te laag is om in de bijen te werken en 

informatie over de bijen aan de bezoekers te geven. 

https://landschapsbeheerzeeland.nl/veel-gestelde-vragen/wat-kan-ik-zelf-doen-voor-bijen-andere-insecten
https://landschapsbeheerzeeland.nl/veel-gestelde-vragen/wat-kan-ik-zelf-doen-voor-bijen-andere-insecten


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 

Pagina 7 van 8 

Verrassing van de Natuurtuin 

Ook hier zijn er weinig activiteiten van te melden. 

 

De picknick tafels zijn geplaatst en we zijn nog steeds druk 

bezig met een creatief ontwerp voor de tafelbladen.  

Wordt dus vervolgd de komende maanden!! 

 

Mocht je zelf sponsor willen worden of ken je in eigen 

omgeving bedrijven die dat willen dan kun je ons dit laten 

weten via het emailadres: 

info@bredaasbijenhouderscollectief.nl.  

Wanneer je een bijdrage direct wilt overmaken kan dat op ons rekeningnummer: 

NL68 TRIO 0198 0701 95 t.n.v. Bredaas Bijenhouderscollectief. 

 

  

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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ANBI status 

BBC heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Het grootste voordeel van het hebben van een dergelijke status 

is, dat een donateur van een gift de mogelijkheid heeft om deze 

gift in aftrek te nemen bij het doen van de belastingaangifte.  

 

Hiernaast ziet u deze gegevens. 


