
Vestigingshulp voor wilde bijen 
Peter Peels 

Niets in een heemtuin is zo mooi als door de vergroting 
van de soortenrijkdom van de planten ook de dieren in 
soorten en aantallen toenemen. Vaak gaat dit vanzelf. 
We kunnen door beseheiden ingrepen de natuur een 
handje helpen. Dat helpen kunnen we ook dusdanig 
doen, dat bezoekers er wat van opsteken. 

In het onderstaande wil ik me beperken tot de wilde bij
en. Wilde bijen kunnen sleehts overleven als er vol
doende voedsel, broedplaatsen en overwinteringsplek
ken zijn. We gaan er gemakshalve vanuit, dat er een 
voldoende voedselaanbod aanwezig is.Aan breed- en 

overwinterings/'1--- ~ kunnenplaatsen 
we eehter het een 
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I door in een stuk 
. . . hardhout (b.v. Eik
 

fig. 1: Nestkastie U It een blok harthout of Beuk) gaten te
 

boren (fig. 1). Deze gaten moeten tussen 3 en 8 mm
 
doorsnee zijn en het liefst tussen 4 en 10 em diep. De
 
boren moeten vlijmseherp zijn, omdat de bijen hout

splinters niet kunnen verwijderen. Zij aeeepteren aileen
 
maar keurige, seherpgeboorde gaten. Wanneer ze
 
loodreeht, gerieht op het zuidoosten, worden opgehan

gen, zullen versehillende soorten wilde bijen ze aanne

men. Ik heb een groot eiken houtblok gezien met twee

duizend gaten waarvan 80 % bezet was!
 
Ook riet en andere
 
holle takjes kun

nen dienen als
 
nestgelegenheid.
 .,
Met draadjes bij el
kaar gebonden
kunnen ze in een fig. 2: Nestkastje m.b.v. conservenblik 

blikje (fig. 2) worden geplaatst. Eventueel eronderin 
wat gips zodat alles stevig blijft zitten. Stenen waarin 

gaten geboord 
zijn werken ook 
heel goed (fig. 3). 
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spaard worden in 
fig. 3: Nestkastje van gebakken klei/steen d k d an aanvaar. 
Evenals kastjes die gevuld zijn met leem met ook daar
in weer gaatjes gemaakt. Deze gaatjes kunnen gelijktij
dig gemaakt worden met het maken, of later na het uit
harden worden geboord. 
Voor het waarnemen van het leven van deze wilde bij
en kunnen we een uitklapbaar nestkastje maken vol
gens bijgaande tekening, fig. 4. Of we maken een 
meer professioneel kijkkastje volgens fig. 5. 

Bij dit kastje is het mogelijk om de wijze van broeden 
van wilde bijen 
van nabij het hele 
seizoen door te 
volgen.~ Willem Iven (zie 
ook Oase 3 en 4, l~,~J 
1992) maakte me 
nog attent op het ->: samenbinden van 

'\o~ droge stengels uit 
\1~ @@; de tuin in het na
"~~ @ jaar. Deze kunnen 

dan de winter door 
fig. 4: Uitklapbaar nestkastje 

op de tuin blijven 
staan als 'bussels'. Ze kunnen als afseherming of an
derszins dienen en bieden, zeker als we ze meerdere 
jaren laten staan, opnieuw een prima nestgelegenheid. 
Ook dode bomen en struiken en stronken kunnen die 
funetie hebben. 0 
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Fig. 5: Kijkkastje voor wilde bijen 
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