
 
Aanleg van een bijenbank 

 

Bijenbanken vormen nestgelegenheid voor de in Nederland meest voorkomende 
wilde bijen: de zandbijen. Samen met veel andere bijensoorten, zoals groefbijen en 
hommels, nestelen ze in de bodem. Door meer nestgelegenheid in de boomgaard 
aan te bieden, kan de populatie zandbijen op een natuurlijke manier toenemen. 
Meer soorten bestuivers op het bedrijf, zorgt voor een robuuster systeem, dat niet 
alleen afhankelijk is van de activiteit van één bijensoort, zoals de honingbij. 
 

Zonnige plek 
Een bijenbank heeft het meest kans op 
succes op een zonnige, op het zuiden 
gericht plek, met een goede drainage. 

Verschillende grondsoorten 
Omdat verschillende bijensoorten niet 
dezelfde voorkeur hebben voor 
grondsoort, kan er voor een bijenbank 
verschillend uitgangsmateriaal gebruikt 
worden. De bijenbank rechts bestaat 
uit aparte stukken met vulzand en 
leemhoudende grond. 

Halve maanvorm 
De bijenbank wordt bij voorkeur 
aangelegd in de vorm van een halve 
maan. Hierdoor ontstaan verschillende 
invalshoeken voor zonlicht, en 
verschillende hellingshoeken, van stijl 
tot vlak. Eventueel kan er een stuk 
afgestoken worden, om daarmee een 
helemaal verticale nestelruimte te 
creëren. 

Onderhoud: niet te veel begroeiing 
Het is belangrijk dat de zandheuvel 
spaarzaam begroeid blijft, en dat er 
altijd wat kale grond zichtbaar is. Haal 
daarom één keer per jaar, bij voorkeur 
laat in de herfst, met de hand de 
vegetatie weg tot aan het kale 
bodemoppervlak. Wanneer je extra 
voedselplanten bij de nestbank wilt 
planten, doe dat dan niet op de bank 
zelf. Hierdoor blijft hij langer kaal en 
open. Gebruik nooit herbiciden op de 
bijenbanken. 

 



 

Aanleg bijenbank 
De kruidlaag met zode en wortels wordt weggestoken. Wanneer er niet te veel wortelonkruiden 
aanwezig zijn, kan de laag verwerkt worden in de bijenbank. Bij veel wortelonkruiden is het aan te 
raden de afgestoken zode ergens anders neer te leggen. Vervolgens wordt de nieuwe grond 
opgebracht en in de juiste vorm gebracht. 

 

 

BIjenbank na één jaar 
Deze bijenbank is een jaar geleden aangelegd. De eerste bewoners zijn gearriveerd. 

 

Meer informatie 
Willemijn Cuijpers  |  w.cuijpers@louisbolk.nl  


