
Een kleine 50 wilde bijen soorten hebben de potentie om in bijenhotels te nestelen. Naast deze wilde bijen 
zijn er ook vele soorten solitaire wespen, sluipwespen en spinnen die bewoners van bijenhotels kunnen zijn. 

Belangrijke aandachtspunten voor bijenhotels zijn:
1. De openingen van de gaten in het hout dienen op het zuiden (sterke voorkeur) of zuidoosten gericht te zijn.
2.  Belangrijk is dat er geen regenwater in kan stromen. Een klein afdakje is daarom wenselijk.
3.  De binnenkant van de geboorde gaten moet zo glad mogelijk zijn, dus gebruik een goede houtboor en     
     boor vooral in hardhout (in zacht hout ontstaan makkelijk splinters en oneffenheden).
4. De diameters van de gaten, maar ook van riet- en bamboestengels variëren bij voorkeur tussen de 3 en 8       
    mm. Gaten van 8 tot 10 cm diepte volstaan.
5. Zorg ervoor dat de gaten niet door het hout heen worden geboord en dat de achterzijde dicht is.
6. Stengels van riet, braam, bamboe of dergelijk moeten ook aan de achterzijde dicht worden gemaakt,  
    bijvoorbeeld door ze even in natte leem te dopen of door middel van een propje watten. Of laat bij het knip- 
    pen of zagen van de stengels een knoop zitten. Gebruik geen plastic of glas omdat dit onvoldoende venti -         
    leert, waardoor poppen en larven verstikken.
7. Gebruik kisten of bakken met vochtige klei of leem om een steilwand te maken
8. Plaats een bijenhotel altijd in een voedselrijke omgeving, bij voorkeur binnen 100 meter van een foerageer     
    gebied met veel drachtplanten.

BIJENHOTEL
INSTRUCTIE VOOR PLAATSING EN ONDERHOUD

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR BIJENHOTELS

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
adviseert bewoners van het buitengebied 
over de aanleg en beheer van kleine 
landschapselementen en schuil- en 
nestgelegenheden voor diersoorten 
om de kwaliteit van het landschap te 
versterken. 

Voor het maken, plaatsen en 
onderhouden van bijenhotels is dit 
informatieblad ontwikkeld.

Holle stengels 
Bijensoorten, waaronder metselbijen, maskerbijen, 
behangersbijen, tronkenbijen en klokjesbijen bouwen hun nesten 
graag in holle plantenstengels zoals riet en bamboe. Sommige 
bijensoorten geven er de voorkeur aan om zelf het zachte merg 
uit dode stengels, bijvoorbeeld van braam of vlier, te knagen. 
Naast riet, braam, bamboe of vlier zijn droge, uitgeloogde 
stengels van de Japanse duizendknoop (een invasieve exoot) 
prima te gebruiken als nest(el)gelegenheid in bijenhotels. De 
diameters van de riet- en bamboestengels variëren bij voorkeur 
tussen de 1,5 en 10 mm. Stengels van riet, braam of bamboe 
moeten aan de achterzijde dicht worden gemaakt (klei, leem), 
of men laat bij het knippen of zagen van de stengels een knoop 
zitten.

MATERIALEN



Nestblokken met boorgaten
In bijenhotels worden dikwijls nestblokken van hout geplaatst waarin gaten zijn 
geboord van diverse diameters, bij voorkeur tussen de 1,5 en 10 mm. Voor de 
lengte van de boorgangen wordt de lengte van de boor aangehouden. Zorg 
ervoor dat de gaten niet door het hout heen worden geboord.
Vaak worden houtblokken, balken of boomschijven van eik of beuk gebruikt. De 
gangen worden bij voorkeur dwars op de houtdraad geboord, om scheuren van 
het hout te voorkomen. De binnenkant van de geboorde gangen moet zo glad 
mogelijk zijn, dus gebruik een goede houtboor en boor vooral in hardhout (in 
zacht hout ontstaan makkelijk bramen en oneffenheden). Verschillende soorten 
maskerbijen, metselbijen en tronkenbijen nestelen graag in hout. 

Klei- en leemwanden
Sommige solitaire bijen, zoals sachembijen, hebben een nestvoorkeur voor 
steilwanden van klei of leem. Veelal worden daar kisten of bakken voor gebruikt 
met daarin klei of leem (zie onderste foto’s). Deze worden, na gevuld te zijn met 
vochtige klei of leem, rechtop in het bijenhotel geplaatst. 

ONDERHOUD VAN BIJENHOTELS

Beeld: Dick Belgers.  
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
Op www.landschapsbeheergelderland.nl is de hele reeks informatiebladen en 
instructiefilmpjes te bekijken. 2021

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Stichting Landschapsbeheer Gelderland voedt en organiseert het samenspel tussen vrijwilligers, grondeigenaren, 
organisaties en overheden om samen zorg te dragen voor ons karakteristieke landschap.

MATERIALEN

In de praktijk blijkt dat bijenhotels die op de juiste plek/positie zijn neergezet (met invlieggaten op het zuiden 
of zuidoosten gericht en niet in de schaduw van bomen) en daardoor veel bewoners hebben, vaak beter 
worden onderhouden dan bijenhotels die bijna geen bewoners hebben. Het animo om hotels met een lage 
bezetting te onderhouden is blijkbaar laag. Bij het plannen van een bijenhotel is het daarom van belang dat 
de juiste plek en positie wordt gekozen om zo desinteresse en verwaarlozing van het hotel te voorkomen.
Het onderhoud van bijenhotels is samen te vatten in een aantal belangrijke aandachtspunten. 
- Zorg voor een gedegen onderhoudsplan bij de realisatie van een bijenhotel. 
- Maak goede afspraken over wie verantwoordelijk is voor het hotel. 
- Monitor regelmatig de nestintensiteit van bewoners. 
- Plaats verweerde/uitgewoonde nestonderdelen in het vroege voorjaar (januari, februari) naar een 
schaduwrijke plaats.
- Zorg voor voldoende reservenestmateriaal dat in het vroege voorjaar geplaatst kan worden.


