
Nestelgelegenheid 

ONDERZOEKSIDEEËN

■  Wat werkt beter: houten of stenen nestblokken?
 Bied naast elkaar een houten en een stenen 
 nestblok aan, voorzien van gaten variërend tussen 
 de 3 en 8 mm. Houd bij in welke volgorde de 
 verschillende gaten worden bezet en door wat 
 voor soort bijen.

→

Een bijvriendelijke omgeving bestaat uit voedselplanten en uit plekken om 
te nestelen. Bijenhotels zijn populair. Ze worden verkocht in allerlei soorten 
en maten. Helaas zijn er ook veel bijenhotels in omloop waar bijen niets aan 
hebben. In de ‘Activiteit voor in de klas: Bijenhotel’ staat beschreven hoe je 
een goed bijenhotel maakt. 
Heb je eenmaal een bijenhotel dan kun je onderzoeken welke bijen daar 
op af komen. En kun je ontdekken met welke inrichting van je bijenhotel de 
wilde bijen het meest geholpen zijn.
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Onderzoek doen

Stenen nestblok met gangen Bijenhotel

TIP
De meeste bijen maken geen 

gebruik van nestholtes of leemwandjes. 
Ongeveer 260 van de 358 soorten 
bijen in Nederland nestelen in de 
grond. Door braakliggende stukje 

grond aan te bieden, bestaande uit 
verschillende grondsoorten kun je ook 
onderzoek doen naar de voorkeuren 

van de bijen die 
bodemnesten maken.



■  Welke nestgangetjes zijn het meest populair: bamboe, riet, merghoudende twijgen of   
 kartonnen kokertjes? 
 Bied naast elkaar conservenblikken aan, gevuld met bamboe of riet en kartonnen nestbuisjes.   
 Houd bij in welke volgorde de verschillende nestgangen worden bezet en door wat voor soort   
 bijen. (Dit onderzoek kun je ook doen met twijgen waar zacht merg zit).

■  Wat is het ideale mengsel van leem, zand en klei voor je nestwand? 
 Vul conservenblikken met klei of leem, gemengd met verschillende hoeveelheden zand. 
 Houd bij in welk conservenblik de meeste gangen worden gemaakt en door welke bijen die   
 gemaakt worden.

■  Welk merk bijenhotel is het populairst bij de bijen bij jou in de omgeving?
 Als het teveel werk is om zelf bijenhotels te maken, kun je ook een aantal bijenhotels    
 aanschaffen en een vergelijkend warenonderzoek uitvoeren. 

■  Er zijn natuurlijk nog veel meer onderzoekjes op te zetten rond een bijenhotel. 
 Als je eenmaal begint met experimenteren, komen de vragen en de      
 onderzoeksideeën vanzelf.

MATERIAAL

✔ Zie ‘Activiteit voor in de klas: Bijenhotel’ 
✔ Zoekkaart ‘Bijen in bijenhotels’

AANPAK

1. Maak of koop twee verschillende bijenhotels (zie activiteit ‘Bijenhotel’).

2. Hang de bijenhotels op een geschikte plaats.

3. Onderzoek welke wilde bijen op de bijenhotels afkomen.
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Riet Bamboe

Maak een 
telformulier 

bij jouw eigen 
onderzoek

Welke 
soorten komen 

af op jouw 
bijenhotel?



Zo niet dus: Scheuren in het 
hout, doordat er met de 

draad is meegeboord

Bijenhotel 

MATERIAAL

✔ Houten kistje of vogelhuisje met afdakje
✔ Houtblok van hard hout (eik, esdoorn, es, beuk, appel, peer, kers, 
 kastanje, robinia of walnoot). Zacht hout heeft als nadeel dat de 
 gangen niet glad zijn van binnen. Bijen houden daar niet van.
✔ Holle plantenstengels of stengels met zachte merg (bamboe, riet, 
 vlier of braam)
✔ Leem
✔ Conservenblikken
✔ Touw

AANPAK

■ Houtblokken
1. Neem een droog houtblok.

2. Boor daar gaten in.
 ■  Boor gaatjes met een diameter tussen de 3 en 8 mm. Kleinere of grotere gaten trekken  
  nauwelijks bijen. De lengte van de gang maakt niet zoveel uit, maar hoe dieper, hoe  
  meer nestcellen de bijen kunnen maken.
	 ■  De boorgangen moeten aan de achterkant dicht zijn. Bij het boren dus niet 
  tot aan de andere kant van het hout boren. 
	 ■  Boor dwars op de 'draad' (vezelrichting) van het hout, niet met de draad 
  mee. Zo ontstaan er minder snel scheuren in de gangen. Gescheurde 
  gangen zijn ongeschikt voor bijen.

3. Schuur de vezels weg rond de gaten. Vezels 
 beschadigen de vleugels van de bijen bij het 
 in- en uitkruipen.

→

Een bijenhotel op het schoolplein of in de achtertuin is een goede en leuke 
manier om wilde bijen te helpen. De wilde bijen gebruiken het bijenhotel 
om in te nestelen en jij kunt de bijen van dichtbij bekijken en hun gedrag 
bestuderen. Het bouwen van een bijenhotel is niet moeilijk, maar wel een 
nauwkeurig karweitje. Om echt succes te hebben, is het belangrijk 
om onderstaande stappen een voor een op te volgen.
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Activiteit voor in de klas

TIP
Bouw je bijenhotel op uit 
makkelijk uitneembare 

delen zoals houten blokken 
en conservenblikken. Zo kun 

je ze makkelijk 
vervangen.

TIP
Gebruik onbehandeld 

hout. Sommige winkels 
behandelen hout met 
stoffen waardoor het 
hout langer meegaat. 

Dit is vaak giftig 
voor bijen.



Bijenhotel 
■ Stengels
1. Neem een bosje holle plantenstengels of stengels met zachte merg die bijen zelf 
 kunnen uitknagen.

2. Gebruik stengels met een diameter tussen de 3 en 8 mm. De stengels moeten aan   
 één kant dicht zijn. Stengels van bijvoorbeeld bamboe hebben ‘knopen’, die vormen 
 een natuurlijke afsluiting. Open stengels kun je afsluiten met klei of een propje watten. 

3. Stop de stengels in een conservenblik of bind ze samen met een touwtje.

■ Samenstellen bijenhotel 
4. Neem een houten kist of een vogelhuisje en zorg voor een afdakje 
 tegen instromend water.

5. Vul het kistje of huisje met de houtblokken 
 en stengels.

6. Plaats je bijenhotel op een zonnige plek, uit de wind. Bijenhotels op 
 het noorden of onder bomen worden niet gebruikt.

7. Vervang op tijd de houtblokken en plantenstengels. 
 Na een jaar of twee worden veel bijenhotels minder geschikt 
 vanwege scheuren en schimmelvorming.
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Activiteit voor in de klas

TIP
Sommige internetwinkels 

verkopen speciale kartonnen 
kokertjes voor bijenhotels. Deze 

werken prima, al hebben ze vaak 
maar één diameter waardoor je 
een beperkt aantal soorten bijen 

aantrekt. Kunststof is minder 
geschikt, omdat je snel 
schimmelvorming krijgt 

in de buisjes.

TIP
Vul ook een conservenblik 

met leem. 15% van alle bijen-
soorten broedt in holtes in 

hout en stengels. Het 
overgrote deel van de wilde 
bijen graaft nestholtes uit in 

de zandbodem of in 
lemen wandjes.


