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Wilde bijen in het bijenhotel 

In Belgie leven ongeveer 350 verschillende soorten wilde bijen. Vele daarvan zijn 
bedreigd of hebben het ieder jaar moeilijker om aan het nodige stuifmeel voor hun  
larven te geraken. Met wat extra aandacht bij de plantkeuze voor je tuin en het 
plaatsen van een bijenhotel op een zonnige en windvrije plaats kan je deze nuttige 
en ongevaarlijke dieren een stevig duwtje in de rug geven.   
Hieronder vind je een 12-tal soorten wilde bijen die dan graag jouw hotel ‘boeken’. 

De gehoornde metselbij (Osmia cornuta) is 
vaak de eerste gast in een nieuw bijenhotel. 
Het vrouwtje van deze vroegvliegende soort 
heeft hoorntjes op haar kop. De metselbij 
vliegt op heel wat verschillende planten.  
Activiteitsperiode: van begin maart tot begin 
juni

De mannetjes van de grote bladsnijder 
(Megachile willughbiella) zijn gemakkelijk  
te herkennen aan hun witte ‘bokshand-
schoentjes’. Ze zitten o.m. op distels, klokjes 
(Campanula) en wilgenroosjes.
Activiteitsperiode: van midden april tot  
begin september

De eerder zeldzame kegelbijen (Coelioxys
species) parasiteren uitsluitend op nesten 
van behangersbijen (Megachile) of sachem-
bijen (Anthophora). Deze bijen zamelen dus 
zelf geen stuifmeel in.
Activiteitsperiode: (afhankelijk van de gast-
heer) van maart tot begin oktober

Het kleine blauwe metselbijtje (Osmia caeru-
lescens) gebruikt regelmatig een bijenhotel. 
Deze soort is dol op lip- en vlinderbloemen, 
maar ook zonnekruid (Helenium) wordt druk 
bezocht. 
Activiteitsperiode: van begin maart tot eind 
augustus

De grote wolbij (Anthidium manicatum) 
houdt van vlinder- en lipbloemigen. Zo staan 
bijvoorbeeld betonie, stinkende balotte en 
hartgespan hoog op zijn lijstje. Het mannetje 
verdedigt zijn territorium.
Activiteitsperiode: van begin mei tot eind  
september

De eerder langwerpige ranonkelbij (Chelos-
toma florisomne) vliegt vooral op boterbloe-
men (Ranunculus species). 
Ze nestelt meestal in dood hout, soms ook in 
bijenhotels.
Activiteitsperiode: van midden april tot eind 
juli

Het kleinere tronkenbijtje (Heriades trun-
corum) bezoekt vooral planten met platte 
bloembodem. Daar kan ze makkelijker met 
kloppend achterlijf het stuifmeel in de buik-
sluier verzamelen
Activiteitsperiode: van begin mei tot eind 
september

De gewone tubebij (Stelis breviuscula) 
is een koekoeksbij die het op de nestjes 
van andere kleinere metselbijensoorten en 
(vooral) van het tronkenbijtje heeft voorzien.
Activiteitsperiode: van midden mei tot begin 
september

Maskerbijtjes zijn erg klein en gebruiken hele 
kleine nestopeningen in het bijenhotel. In de 
natuur nestelen ze graag in holle braam- en 
vlierstengels. Ze vliegen op veel verschillende 
soorten bloemen.
Activiteitsperiode: van midden april tot eind 
september

De forse maar eerder zeldzame lathyrusbij 
(Megachile ericetorum) is dol op vlinderbloe-
migen. In de tuin vooral verzot op siererwten 
(Lathyrus odoratus), in het veld altijd wel te 
vinden op heggenwikke & veldlathyrus.
Activiteitsperiode: van midden april tot  
midden september 

De erg kleine klokjesbijen (Chelostoma) heb-
ben -zoals hun naam laat vermoeden- voor-
al veel klokjesplanten (Campanula species) 
nodig om goed te gedijen. Deze bijtjes zijn 
eerder zeldzaam. 
Activiteitsperiode: van midden mei tot eind 
september  

De tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) 
snijdt stukjes van (onbespoten) rozenblaadjes 
af om de binnenkant van het nestje te bekle-
den. Hij verzamelt stuifmeel met de buiksluier 
onder aan zijn lijfje, vooral van vlinderbloemigen. 
Activiteitsperiode: van begin mei tot midden 
oktober
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