Bezoekers Almatuin maken bijenhotels
Afgelopen zondag 29 juni maakten bezoekers van de open dag op de Almatuin bijenhotels. Op een
prachtig zonnige dag hebben kinderen en volwassenen zich ingezet voor de wilde bij. Er zijn negen
bijenhotels gemaakt.
Waarom bijenhotels maken?
Wilde bijen vinden steeds lastiger geschikte
nestgelegenheid, doordat er minder dode
bomen zijn, oude holle stengels van riet of wilg
en er steeds minder rommelige tuinhoekjes in
de stad zijn. Wilde bijen gebruiken deze
natuurlijke plekken om hun eitjes in te leggen,
die zich ontwikkelen tot jonge bijtjes. Vanaf de
lente vliegen deze weer uit om nectar en
stuifmeel te zoeken op bloemen. Zo zorgen zij
voor kruisbestuiving. Wilde bijen zijn daarom
heel belangrijk voor de natuur: zij zorgen voor
een grote variatie aan bloemen en planten (biodiversiteit). Samen met honingbijen zijn zij bovendien
heel belangrijk voor ons voedsel. Tachtig procent van de gewassen is afhankelijk van kruisbestuiving,
met name door honingbijen, hommels en wilde bijen.

Zelf bijenhotels maken?
Wilt u zelf ook een bijenhotel in uw tuin? Een bijenhotel maken is niet moeilijk. Met de volgende tips
creëert u zelf een kraamkamer voor wilde bijen:
Boor in een blok hout gaten van 10 centimeter diep (niet geïmpregneerd). Varieer de grootte van
de boor van 4 millimeter tot 10 millimeter. Zo hebben verschillende typen bijen een kans. Boor
niet door-en-door, zodat er een achterzijde blijft.
Vijl de gaten, zodat er geen rafelige randen zijn. Als de gaten rafelig zijn beschadigen de vleugels
van de bijen.
Ook holle stengels riet, bamboe of van andere planten doen dienst als bijenhotel. Knip ze af net
na de knop (de verdikking). Maak er een stevige bundel van.
In een kistje of (fruit)kratje kan het hout afgewisseld worden met het bamboe of riet. Ook gaten
in steen zijn nuttig.
Plaats de bijenhotel op een zonnige, beschutte plek.
Zorg voor drachtplanten in de omgeving. Te denken valt aan campanula, stokroos of dropplant.
Voor een volledige lijst drachtplanten zie www.bijenhelpdesk.nl.

Gebruik geen gif in de tuin, zoals mierenlokdoosjes of onkruidbestrijders. Zie voor meer
informatie hierover op www.bijenlint.nl.
De Almatuin is te vinden op de Gustav Mahlerlaan 3005. Voor meer informatie over solitaire bijen
kunt u contact opnemen met Florinda Nieuwenhuis, beleidsmedewerker natuur en milieu van
stadsdeel Zuid per mail f.nieuwenhuis@amsterdam.nl.

