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Wilde tuin voor bijen
Als je de ruimte hebt en het leuk vindt, creëer dan een 
wilde en bijvriendelijke tuin. Je hoeft niet alleen inheemse 
soorten te planten: je kunt een wilde sfeer creëren door 
zowel inheemse als niet-inheemse planten informeel te 
planten. Het schema hieronder is een geïdealiseerde wilde 
tuin met een beetje van alles. Kies de ideeën die jou 
aanspreken en pas ze toe op jouw tuin.

Water
Bijen moeten drinken, net als heel veel andere 
tuinbezoekers. Zorg dus voor een bron van 
drinkwater, maar als je er de ruimte voor hebt, is 
een vijver de effectiefste manier om dieren en 
insecten aan te trekken. Zorg dat hij vol zit met 
waterplanten: bijen drinken vanaf een drijvend 
blad, maar vermijden open water.

Gras voor wilde bloemen
Laat een rand van het gras het grootste deel 
van het jaar ongemaaid of laat het hele 
grasveld groeien en maai er alleen een pad 
doorheen. Lang gras biedt bescherming en 
nestmogelijkheden voor insecten, zoals 
hommels. Nectarrijke wilde bloemen, zoals 
de paardenbloem in de lente en klaver in de 
zomer, krijgen dan ook de kans om te 
bloeien. Knip het gras een of twee keer per 
jaar met een trimmer of schaar, nadat de 
wilde bloemen zaad hebben gemaakt.

Bijenbank
Grond uit een vijver en tuinaarde die over is van het 
aanleggen van de wilde tuin kan gebruikt worden 
voor een bijenbank (zie pag. 85 voor instructies). 
Bezaai de bovenkant met bijvriendelijke eenjarige 
planten of zonminnende kruiden als tijm.

Inheemse haag
Kies een reeks inheemse bloeiende struiken om een 
dichtbegroeide, ondoordringbare haag te vormen 
die ook een goede bron van vroege nectar is.  
De juiste soorten voorzien later in 
het jaar in fruit voor de vogels.  
Je zou kunnen denken aan 
Berberis darwinii, Ribes 
sanguinem en Rosa canina.

Bosrand
Creëer een miniatuur bosrand 
met relatief kleine, bijvriendelijke 
bomen, zoals de Malus domestica, 
Prunus avium en Tilia cordata, met 
daaronder vaste en tweejarige 
schaduwplanten, zoals de 
Angelica archangelica, Digitalis 
purpurea en Linaria vulgaris. 

Weide
Kies voor een zaadmengsel 
met wilde weideplanten of 
prairieplanten met gras-
sen en zaai ze in onkruid-
vrije grond. Snoei de weide 
een keer in de late zomer, 
nadat alle bloemen zaad 
hebben gemaakt. Verwijder 
al het maaisel om verrijking 
van de grond te voorkomen.

Compost-
bakken

Ruimte voor bijen
Stimuleer nestvorming bij solitaire 
bijen en hommels door in de tuin 
een bijenhotel en andere nest-
mogelijkheden te bieden (zie 
pag. 80-87).

Beschermende bloemen
Een omgeving met wilde planten 

en bloemen biedt natuurlijke 
bescherming tegen ziekten en de 

insectenbestuiving zorgt voor een 
betere opbrengst.

Bloembedden van zaad
Een goed mengsel voor bestuivers bevat tot wel 40 verschillende 
soorten bijvriendelijke bloemen. Spit de grond in maart om, 
verwijder het onkruid dat opkomt en zaai het zaadmengsel 
halverwege april. Trek na de eerste vorst de dode stengels uit de 
grond, schud de zaden eruit en spit de grond om.


