
Zo lok je wilde bijen en

hommels naar je tuin!

• Geef ze goed eten

• Gebruik geen gif 

• Maak een schuil- en

nestelplek

Waar moet je op letten
• Zorg voor sterke, enkelbloemige liefst inheemse vaste

planten met nectar en stuifmeel

• Kies planten die in verschillende maanden bloeien, van

voorjaar tot en met herfst (voorbeelden zie ommezijde)

• Zorg dat de insecten kunnen nestelen op open zonnige

zanderige plekjes, in holle stengels (snoei pas in maart),

dood hout, of een kistje gevuld met leem

• Hang een bijenhotel op en maak een rommelhoekje in je tuin

• Gebruik geen gif in je tuin, want dit komt ook in bij en

hommel terecht

• Laat een deel van je gazon in bloei komen; bijen zijn bv. dol

op bloeiende klaver en paardenbloemen

• Gebruik bij voorkeur biologisch geteelde bloembollen,

planten en zaden, omdat hier minder giftige stoffen inzitten

• Leuke websites: www.wegwijzerbestuivers.nl

• www.nederlandzoemt.nl www.bijenhotels.nl

• www.bestuivers.nl www.bijenhelpdesk.nl

• www.groenecirkels.nl www.bijenlandschap.nl
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Plantenlijst
vaste planten
Agastache (dropplant) - zomer, herfst

Ajuga (kruipend zenegroen) - voorjaar

Aster - herfst

Campanula (klokje) - zomer

Centaurea (knoopkruid) - zomer

Digitalis (vingerhoedskruid) – zomer

Echium (slangekruid) - zomer

Eupatorium (koninginnekruid) - zomer

Eryngium (kruisdistel) - zomer

Geranium (ooievaarsbek) – voorjaar, zomer, herfst

Hedera (klimop) - herfst

Helenium (zonnekruid) - herfst

Helianthus (zonnebloem) – zomer, herfst

Lavandula (lavendel) – zomer, herfst

Lotus (rolklaver) - zomer

Lythrum (kattestaart) – zomer, herfst

Prunella (bijenkorfje) - zomer

Pulmonaria (longkruid) - voorjaar

Sedum (vetkruid) – zomer, herfst

Solidago (gulden roede) - herfst

Symphytum (smeerwortel) – voorjaar, zomer

Trifolium (klaver) - voorjaar, zomer

Verbena (ijzerhard) – zomer, herfst

Vicia (wikke) - zomer

bollen
Allium (sierui) - zomer

Crocus - voorjaar

Muscari (blauwe druif) - voorjaar

keukenkruiden
Betonie - zomer

Rozemarijn - zomer

Tijm - zomer

Wilde Marjolein - zomer

struiken/kleine bomen
Crataegus (meidoorn) - voorjaar

Buddleja (vlinderstruik) - zomer

Malus (appel) - voorjaar

Prunus (pruim, kers) -voorjaar

Pyrus (peer)- voorjaar

Ribes (rode, witte, zwarte bes) - zomer

Rubus (braam, framboos) – zomer, herfst

Salix (wilg) - voorjaar

kerngroep Ede


