Bijen
Maak een Air Bee & Bee (6+)

In deze tijd van Corona staan veel Bed & Breakfasts leeg. Maar waar nu wel volop vraag naar is, zijn
bijenhotels voor solitaire bijen. Je kunt zelf, of samen met een gezinslid, een bijenhotel maken. Heel leuk
om te doen. Je hoeft voor deze bijen-gasten niet bang te zijn. Ze zullen niet steken!

Locatie: je kunt het binnen maken of buiten. Daarna
natuurlijk buiten ophangen.
Doel: je helpt solitaire bijen aan woonruimte en leert ze beter
(her)kennen.

Het is lente en warm! Bijen vliegen nu volop. De hommelkoninginnen, die eenzaam en alleen hebben
overwinterd, gaan op zoek naar stuifmeel voor hun broednest. Honingbijen overwinterden met heel veel
werksterbijen en de koningin, dicht tegen elkaar aan. Nu zie je ze rondvliegen met enorme klompen
stuifmeel aan hun pootjes. Een teken dat ze broed en/of larven in hun broednest hebben. De koningin,
die (voorlopig) in de kast blijft, is aan het leggen. Solitaire bijen blijven alleen, in de winter, maar ook nu.
Ze leggen zelf en hebben geen werksterbijen. Ze komen nu volop tevoorschijn op zoek naar stuifmeel.
Bekijk het filmpje: schooltv – wilde bijen leven solitair - in hun eentje dus

Zo maak je een bijenhotel

Je hebt nodig:
•

Een leeg houten kistje, laatje of timmer een rand
van vier latjes. Of gebruik lege blikjes

•

Houtlijm

•

Allerlei natuurlijke materialen als: holle stengels,
stukjes bamboe, een stuk hout waar je gaten in
boort.

Dit ga je doen:
•

Stapel al je natuurlijke materialen op. Plak alles
stuk voor stuk vast. Laat het drogen. Hang het
vervolgens op zonnige plek in je tuin, op je
balkon, bij je raam.

Hier moet je op letten:
•

De diameter van de boorgangen en stengels
varieert tussen de twee en negen millimeter. Hierdoor kunnen verschillende soorten bijen hun
nesten maken.

•

Maak de diepte van de boorgang lang, zodat er meerdere nestcellen achter elkaar aangelegd
kunnen worden.

•

De gaten of stengels moeten aan één kant dicht zijn.

•

De gangen moeten glad zijn aan de binnenkant.

•

Zorg dat er een waterdicht afdakje tegen instromend regenwater is. Bijen nestelen droog en zo
gaat ook het hout langer mee.

En nu maar wachten op je eerste gasten!
Welke soorten komen op jouw B&B af? Zoek het op!
Een zoekkaart Wilde bijen kun je hier downloaden of hier bestellen.

