
Het “bijenaanbod” 
van Natuurpunt

Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven 

letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen  uit hun korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het 

zo mogelijk nog slechter doen. Hoog tijd voor actie dus. Natuurpunt wil zich samen met allerlei 

partners inzetten voor wilde bijen en heeft hiervoor een uitgebreid aanbod aan producten en acti-

viteiten.



Kennismaken met wilde bijen
‘Onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor bijen. Wist je bijvoorbeeld 

dat er meer dan 350 soorten wilde bijen voorkomen in ons land, met de 

meest uiteenlopende levenswijzen? Natuurpunt Educatie verzorgt voor-

drachten op maat om iedereen kennis te laten maken  met de wondere 

wereld van de wilde bijen. Bedrijven, milieuraden, verenigingen, regionale 

landschappen, scholen: voor iedere doelgroep hebben we een aangepast 

programma.

➽ Voordracht: Oog in oog met wilde bijen (1-3uur)

Van maart tot oktober spelen zich dagelijks de boeiendste taferelen af in de bijenwereld in onze tuin. 

Het verhaal gaat over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, pluimvoeten en slobkousen, 

macho’s en huisvrouwen.  Wist je dat deze zachtaardige dieren niet steken? En dat ze solitair leven en 

elk een eigen nestje maken? En dat ze als geen ander bessenstruiken, fruitbomen en andere gewas-

sen bestuiven? Dat is dan een reden te meer om het deze dieren ook in de eigen tuin naar hun zin te 

maken. Met onze praktische tips is dat een koud kunstje. 

➽ Voordracht: Bij zonder landschap (1-3uur) 

De belangrijkste reden van de achteruitgang  van wilde bijen en hommels is het verdwijnen van ge-

schikte leefgebieden. In het hedendaagse landschap zijn nectar- en stuifmeelbronnen schaars en ont-

breken  degelijke nestgelegenheden. Tijdens deze voordracht bekijken we de mogelijkheden voor een 

bijvriendelijk beheer van landbouwgebieden, natuurreservaten, industriezones, tuinen en plantsoe-

nen. To bee or not to bee? That seems to be the question.



Nog meer weten over wilde bijen
Kennis van wilde bijen en hun levenswijze vormt de basis van een goede bescherming. Maar er blijven nog 

veel vragen onbeantwoord, en het aantal bijenkenners is beperkt. Volg een cursus of ga mee op stap. 

➽ Cursus: Wilde bijen herkennen (6 dagdelen van 3 uur, 2 theorie + 4 praktijk) 

Een kleurrijke cursus over de bloemetjes en de bijtjes waarin je alles te weten komt over Roodgatjes 

en Geeltipjes, Zilveren fluitjes en Gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en bekijken hun 

levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. De excursies worden gespreid over het vliegseizoen, 

vanaf einde maart tot augustus. Vervolgmodules voor gevorderden op aanvraag.

➽ Op pad met de bijenwerkgroep

Wie gebeten is door wilde bijen, en zijn/haar kennis hiervover nog wil bijschaven, kan mee op pad met 

Aculea, de Wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt. (www.aculea.be)

➽ Onderzoek naar wilde bijen (info: jens.dhaeseleer@natuurpunt.be)

Zowel vrijwilligers als professionele medewerkers doen onderzoek naar wilde bijen, o.a. in het kader 

van het MINA-project ‘Landschap zonder bijen of bij-zonder landschap”. 

Workshops Bijenhotel
Wil je zelf aan de slag om bijen te helpen? Dan biedt Natuurpunt Educatie een workshop aan om zelf 

een bijenhotel in elkaar te knutselen. Ideaal voor tijdens de wintermaanden. Doelgroepen zijn jong 

en oud: er is een workshop voor school of jeugdbeweging, maar ook voor bedrijven of verenigingen.

➽ Workshop: Bijenhotel bouwen (halve/hele dag) 

Houtblokken met boorgaten, leemwandjes en holle stengels zijn ideale nestgelegenheden voor deze 

ijverige insecten. Bijenhotels worden al heel snel bewoond door tientallen soorten, elk met hun eigen 

specifieke voedselvoorkeur en nestgewoontes. Er is ook helemaal geen gevaar aan verbonden. Deze 

solitaire dieren steken immers niet. Een bijenhotel bouwen is ideaal als teambuilding of natuureducatie. 



Meer info over bijen en Natuurpunt: www.natuurpunt.be/wildebijen

Waarnemingen en verspreiding van wilde bijen op http://waarnemingen.be

Determinatiehulp op http://www.natuur-forum.be of bijen@natuurpunt.be

Voor een offerte op maat contacteer: Tineke Thijs • educatie@natuurpunt.be • 014-47 29 55

Voor inhoudelijke informatie: Joeri Cortens • joeri.cortens@natuurpunt.be • 014-47 29 55

Kant en klare producten
Geen tijd om zelf te knutselen, maar je wil toch iets doen voor de wilde bijen?

➽ Bijenhotel op bestelling

Ken je onze kant-en-klare bijenhotels al? Deze stijlvolle bouwsels zorgen voor meer biodiversiteit 

en zijn  een mooi uithangbord op bedrijventerreinen, in scholen en stadsparken. Er zijn twee types 

beschikbaar, die kunnen gepersonaliseerd worden met een logo.

➽ Te huur: Reizende beestentoren met bijenlodge 

Klassieke nestkastjes vind je in bijna elke tuin, maar ook egels, vlinders, solitaire bijen en hommels 

krijgen  meer en meer een plaats  in onze tuinen. Onze reizende beestentoren toont hoe je eenvoudig 

een geschikte nestplaats kan aanbieden voor een verscheidenheid aan tuindieren en inspireert om 

zelf aan de slag te gaan. 

Reserveer nu de reizende beestentoren als blikvanger op uw activiteiten, beurzen en andere evene-

menten. Onze beestentoren is supersnel demonteerbaar en past in een kleine stadsauto. Af te halen 

in Turnhout.
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