
Help de wilde bij! 
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Het Groene Hart 
 

 

 

 

 

 

MEER VOEDSEL 

 

- Door het vlakke en redelijk natte landschap dat ook intensief gebruikt wordt, is het aantal 
soorten bloeiende planten beperkt. Om de lokale kruiden en planten te laten ontplooien is bij-
vriendelijk maaibeleid (zie bijlage ‘Maaibeleid’) noodzakelijk. Het inzaaien van inheemse, 
meerjarige bijenmengsels is ook een optie (zie bijlage ‘Waardevolle planten’). Denk er wel aan 
dat de planten en kruiden streekeigen moeten zijn en bij het landschap horen. Kijk goed om je 
heen. Welke planten, bomen en hagen tref je al aan in bermen, knotbomen, houtkades en 
andere typerende landschapselementen? 

- Agrarische percelen kunnen voor bijen betekenis krijgen door plekken te creëren met 
inheemse kruiden en planten. 

 
MEER NESTGELEGENHEID 
 

- Zorg voor dood hout. Laat waar mogelijk een deel van dode stammen staan en leg merg 
houdende takken (verticaal of horizontaal) en holle stengels (gebundeld en/of met één zijde 
dicht gemaakt) in de beplanting. Laat het in de winter staan. Zorg dat het hout droog blijft en 
het liefst in de zon (minimaal 6 uur).  

- Creëer extra nestgelegenheid door zomen te maken, het liefste naar het zuiden gericht. 
Geleidelijke overgangen tussen wel en niet beheerde terreinen zijn belangrijk. Vermijd hierbij 
rechte lijnen en strakke lijnen zodat er luwten en tegen de wind beschermde ‘uitsparingen’ 
ontstaan. Dit biedt voldoende warmte, nestelmogelijkheden in stengels en dood hout, maar 
ook in de grond, en groter voedselaanbod.  

- Plaats waar nodig bijenhotels om bovengrondse houtnestelaars een handje te helpen. 

- Dijken bieden mogelijkheden voor de wilde bij: hommels nestelen bijvoorbeeld in dijken, met 
name aan de zuidkant door het zonnige microklimaat. Wanneer deze elementen bij-vriendelijk 
gemaaid worden (zie ‘Maaibeleid’) geef je de lokale plantensoorten de mogelijkheid om te 
bloeien. Eventueel is het inzaaien van een interessante bloemenmix ook een optie. Vroeger 
waren dijkentaluds rijk aan plantensoorten, maar door aanpassingen in het beheer zijn deze 
graslanden steeds armer geworden. 

- Voor meer informatie zie ‘Nestgelegenheid’. 

Kenmerken: 
Een divers landschap met rust en weidse open veenweide-
gebieden, maar ook klei gebied. De grond wordt intensief gebruikt 
en er zijn boerderijlinten en dijken te vinden. Kenmerkende kleine 
landschapselementen zijn, knotbomen, houtkades, grief- en 
hakhoutbosjes (zie ook per landschapselement). 
 
Het aantal soorten wilde bijen en het aantal individuen is hier 
beperkt. Versterken en aanleggen van nieuwe bijen biotopen is hier 
belangrijk. 
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Het roodbuikje is een zandbij en vliegt van begin maart t/m begin juni. Deze soort is volledig afhankelijk 

van wilgen en de vrouwtjes graven hun nesten in zanderige, lichtbegroeide grond. 


