
Maak van je tuin 
een bijenparadijs 
door sliM saMen te werken Met de natuur, Maak 
je van de (achter)tuin een veilige en aantrekkelijke 
plek voor bijen. 

een aantal tips
bloeiers 
bijen zijn blij met bloeiende bloemen en planten. door deze een 
plek te geven in je tuin, kunnen bijen het stuifmeel en de nectar 
verzamelen en zo sterker worden. bijen houden ook van variatie. 
let op de bloeiperiode zodat de bijen altijd voedsel hebben. 
deze planten zijn echte bijenlokkers: hemelsleutel, muurpeper, 
bergamotplant, kattenkruid, herfstaster, blauwe knoop 
en zilverkaars. 
 
bijenhotel 
wilde bijen leven vooral solitair. Ze hebben dus niet alleen 
voldoende voedsel nodig, maar ook ruimte om te nestelen. 
je kunt zelf heel eenvoudig een bijenhotel maken en ze daarmee 
een veilig onderkomen geven. Zie de handleiding voor het 
bouwen van een bijenhotel. 
 
natuurlijke bestrijdingsMiddelen
insectengif is niet alleen slecht voor de 
beestjes waar je last hebt, maar ook voor 
de bijen en andere nuttige insecten. 
gelukkig levert de natuur zelf een aantal 
bestrijdingsmiddelen waardoor de gifspuit 
overbodig is.
 
planten
afrikaantjes en lavendel jagen luizen weg 
en zijn dus ideaal voor onder de rozenstruik. 
heb je een groentetuin, maak dan slimme 
combinaties: wortel naast prei houdt de 
wormen weg en prei naast kool houdt 
de vliegen weg. 



  Munt tussen je kool zorgt ervoor dat rupsen 
  de kool niet oppeuzelen. knoflook, basilicum 
  en ui houden allerlei insecten weg. 
  
  vogels en andere beestjes
  vogels zoals de koolmees zijn kampioenen in het 
  opeten van insecten. hang een vogelhuisje op, zorg  
  voor voldoende voedsel zoals bessen en ze komen  
  al snel luizen en andere vraatzuchtige beestjes 
  verorberen. ook lieveheersbeestjes zijn nuttig want  
  ze eten 100 tot 150 bladluizen per dag. heb je last van  
  slakken en grotere insecten, dan zijn kikkers, padden  
  en egels de beste bestrijders. Zorg voor genoeg   
  donkere plekjes waar ze een nestje kunnen maken.
 
gifvrij spuiten
een beproefd middel tegen luizen is een mengsel van groene zeep 
en spiritus. Meng 20 gram groene zeep (zonder chemische 
bijvoegingen), 20 milliliter spiritus en 1 liter lauw water en spuit 
dat over de planten met een plantenspuit.
ook brandnetelgier is effectief: meng 1,5 kilo jonge brandnetels met 
10 liter water. laat dit mengel twee weken staan maar roer er af en 
toe wel in. filter het daarna en spuit het mengsel regelmatig over 
de geplaagde planten.
 



adMire 13146

adMire 11483

admire n 12945

admire n pin 11998

adMire o-teQ 12942

amigo 11662

amos fly finish 13063

baythion Mierenmiddel n 12952

finion Mierenlokdoos 13104

gaucho 11455

gaucho rood 11601

gaucho tuinbouw 12341

gazon-insect 12919

hgX korrels tegen mieren

hgX mierenlokdoos 13127

imex-imidacloprid 11547

kohinor 70 wg 12972

lurectron flybait 13160

Maxforce ln 12974

bestrijdingsMiddelen 
die giftig Zijn voor bijen

Maxforce ln Mierenlokdoos 13073

Maxforce Quantum 13074

Maxforce white ic 12094

Mieren stop 13052

Monami 13059

Ms vb-08 13173

piron Mierenlokdoos 13055

piron Mierenlokdoos 13072

piron mierenmiddel 12979

pokon mieren 12980

pokon Mieren stop lokdoos 13121

pokon plantstick 12219

provado garden 12115

Quick bayt 12665

Quick bayt spray 13116

roxasect Mierenlokdoos 13124

roxasect tegen tuinmieren 13024

warrant 700 wg 13005

overZicht van producten Met het gif iMidacloprid

ook producten met de gifstoffen thiamethoxam, clothianidin, fipronil, 
chlorpyriphos, cypermethrin en deltamethrin zijn schadelijk voor de bij.



• Neem een blok hout (met het FSC-keurmerk natuurlijk).
• Boor er gaatjes in tot 10 centimeter diep (niet het hout  
   doorboren) en varieer in dikte tussen de 2 en 
   12 millimeter. 

handleiding bijenhotel

• Neem een conservenblikje dat aan een kant dicht is.
• Vul het blikje met bamboe tot er geen stengel meer 
   bij past.
• Knip de bamboe af tot aan de rand van het blikje.

Je kunt twee verschillende hotels maken. Is het hotel af, hang het 
dan op een beschutte maar zonnige plek en zaai wilde bloemen 
in de buurt om bijen aan te trekken.
>


