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Overzicht van
goede bijenplanten
uit onze tuincentra

Mijn bijenrestaurant...
Vaste planten

Duizendknoop
Persicaria

Geranium

Herfstaster
Aster

Ijzerhard
Verbena

Klokjesbloem
Campanula

Zonneroosje
Helianthemum

Nieskruid
Helleborus

Vetkruid
Sedum

Guldenroede
Solidago

Margriet
Leucanthenum

Kaasjeskruid
Malva

Kogeldistel
Echinops

Mijn bijenrestaurant...
Bollen en knollen

Hyacinth
Hyacinthus

Sierui
Allium

Herfsttijloos
Colchicum

Winterakoniet
Eranthis

Sneeuwklokje
Galanthus

Krokus
Crocus

Boshyacint
Scilla

Lelietje-van-dalen
Convallaria

Blauw druifje
Muscari

Aardpeer
Helianthus

Bosanemoon
Anemone

Dahlia (enkelbloemig)

Mijn bijenrestaurant...
Moestuin in bloei

Asperge

Rucola

Broccoli

Courgette

Pompoen

Prei

Raap

Witloof

Rode kool

Sla

Ui

Wortel

Mijn bijenrestaurant...
Kruiden

Basilicum
Ocimum

Bieslook
Allium

Citroenmelisse
Melissa

Dille
Anethum

Kerrie
Helichrysum

Lavendel
Lavandula

Look
Allium

Marjolein
Origanum

Munt
Mentha

Rozemarijn
Rosmarinus

Thijm
Thymus

Venkel
Foeniculum

Met een bijenhotel in je
tuin kan je solitaire bijen goed observeren.

Bomen zorgen jaar na jaar voor
stuifmeel en nectar voor
bijen. Goede voorbeelden zijn
kers, pruim, appel, peer,
kastanje, wilg, en linde.

Het nadeel van eenjarige bloemenmengsels
is dat we ze elk jaar
opnieuw moeten inzaaien. Er bestaan heel wat
verschillende mengsels.
Opvallende planten zijn
zonnebloemen, bernagie,
papaver en koolzaad.

Groendaken zorgen voor
extra natuur op weinig
benutte plaatsen. Heel
wat vetplantjes komen
tot bloei en lokken bijen.

Ook op een terras of balkon kan je iets doen met bijenvriendelijke planten.

Klimplanten zijn ook
nuttig voor bijen. Voorbeelden zijn
vuurdoorn, botanische
klimrozen, kamperfoelie
en klimop.

Wil je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin, bied ze dan een volwaardig menu aan. Bijen hebben vooral een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is een voorgerechtje of dessert voor bijen. Bodem, struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel die hen voorziet van
voldoende nectar- en stuifmeel. Zo wordt een vierkante meter bloemen een paar kubieke meter planten mét bloemen. Kies ook bomen en heesters die goed zijn voor
bijen, want die leveren verschillende jaren lang voedsel.

Hoe maak je een restaurant voor bijen?

Vaste planten en bolgewassen komen elk
jaar terug. Velen zijn
goed voor bijen, zoals
anemonen, asters,
geraniums, krokussen en
sneeuwklokjes.

Met bloemen in
potten kan je bijen
helpen, ook als je geen
tuin hebt. Bloeiende
kruiden zoals lavendel,
bieslook, rozemarijn
en tijm gedijen goed in
bloembakken.

Meer informatie over deze campagne of het registreren van een bijenactiviteit en een bijenplantenlijst vind je op
www.weekvandebij.be
Help de bij, hang deze affiche op een zichtbare plaats! Wil je meerdere exemplaren?
Stuur dan een mail naar weekvandebij@lne.vlaanderen.be

Bijen houden van een
bloeiend gazon met
paardenbloemen,
klaver en madeliefjes.

Ook struiken verdienen
een plek in de tuin. Alle
heesters die bessen
vormen zijn bijentoppers. Voorbeelden:
sleedoorn, meidoorn,
aalbes, kruisbes, hulst,
sneeuwbes, liguster, …

Mijn bijenrestaurant...
Struiken

Zuurbes
Berberis

Bosbes
Vaccinium

Brem
Cytisus

Buxus

Dwergmispel
Cotoneaster

Framboos
Rubus

Hulst
Ilex

Liguster
Ligustrum

Meidoorn
Craetegus

Rode bes
Ribes

Hondsroos
Rosa rugosa

Skimmia japonica

Mijn bijenrestaurant...
Klimplanten

Braam
Rubus

Trompetklimmer
Campsis

Clematis
(enkelvoudige bloem)

Druif
Vitis

Kiwibes
Actinidia

Klimhortensia
Hydrangea

Klimop
Hedera Helix

Klimroos (enkelvoudige
bloem) Rosa

Perelaar
Pyrus

Vuurdoorn
Pyracantha

Wilde wingerd
Parthenocissus

Winterjasmijn
Jasminum

Mijn bijenrestaurant...
Bomen

Hazelaar
Corylus

Veldesdoorn
Acer

Lijsterbes
Sorbus

Acacia

Paardenkastanje
Aesculus

Linde
Tilia

Appelaar
Malus

Wilg
Salix

Kerselaar
Prunus

Tamme kastanje
Castanea

Vuilboom
Rhamnus

Europese vogelkers
Prunus

Speel het bijenspel ‘HiveLife’:
bij-zaak wordt hoofdzaak.
Bijen, hommels en zweefvliegen zijn
belangrijk voor de biodiversiteit én voor
de voedselvoorziening, als bestuiver van
landbouwgewassen en fruitteelten.
Maar ze hebben het erg moeilijk. Het gebrek aan voedsel, goede nestgelegenheid
en chemische verontreiniging verlagen
drastisch hun overlevingskansen.
Ontdek al gamend hoe bijen leven, welke
problemen ze tegenkomen en hoe je hun
leefomgeving kunt verrijken. Het spel
HiveLife loodst je doorheen puzzels, kwisvraagjes, bloementapijt, nectarspel enz.
Je kijkt als het ware door de ogen van de

bijen en krijgt zo inzicht in hun leven en
ontdekt concreet haalbare aanpassingen
in je dagelijks leven om voor de bijen
een bij-zondere omgeving te creëren.
Het bijenspel past in de Week van de Bij
die het Departement LNE van 30 mei tot
5 juni 2016 opnieuw organiseert. Het is
ontwikkeld voor kinderen vanaf 9 jaar,
gezinnen, scholen, natuurliefhebbers…
Het spel is enkel te spelen op tablets.
Je kan de app gratis downloaden in de
Google Playstore en in de App Store.
Meer info op www.weekvandebij.be.
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