Overzicht voedselplanten voor bijen
Maak van je tuin een oase voor de wilde bij!
In dit overzicht staan planten die aantrekkelijk zijn voor wilde bijen. De planten staan
gesorteerd op de wetenschappelijke naam, zo zijn ze ook in het tuincentrum goed te vinden.
Kijk voor meer informatie op www.drachtplanten.nl

Vaste planten

Agastache (Dropplant)
Ajuga reptans (Kruipend zenegroen)
Aruncus dioicus (Geitenbaard)
Aster divaricatus (Sneeuwsteraster)
Campanula spp. (Klokjesbloem)
Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid)
Eryngium spp. (Kruisdistel)
Gaura lindheimeri (Prachtkaars)
Geranium endressi (Ooievaarsbek)
Geranium pratense (Ooievaarsbek)
Helenium autumnale (Zonnekruid)
Helianthus (Zonnebloem)
Lavandula (Lavendel)
Persicaria amplexicaulis (Duizendknoop)
Primula elatior (Slanke sleutelbloem)
Prunella vulgaris (Brunel of bijenkorfje)
Pulmonaria officinalis (Longkruid)
Salvia pratensis (Veldsalie)
Sedum spectabile, telephium (Hemelsleutel)
Symphytum azureum (Smeerwortel)
Symphytum grandiflorum (Smeerwortel)
Tanacetum vulgare (Boerenwormkruid)
Teucrium (Gamander)
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Bollen
Allium giganteum (Sierui)
Crocus (Krokus)
Muscari botryoides (Blauwe druif)
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Keukenkruiden
Foeniculum vulgare (Venkel)
Origanum vulgare (Marjolein)
Rosmarinus officinalis (Rozemarijn)
Stachys officinalis (Betonie)
Thymus spp. (Tijm)
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Lysimachia vulgaris (Grote wederik)
Lythrum salicaria (Grote kattenstaart)
Mentha aquatica (Watermunt)
Stachys palustris (Moerasandoorn)
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Klimplanten
Hedera (Klimop)
Fallopia baldschuanica (Bruidssluier)
Rosa (Klimroos)
Parthenocissus spp. (Wilde wingerd)

Voorjaarsbloei

Heesters
Calluna vulgaris (Heide)
Chaenomeles Spp. (Japanse kwee)
Cornus mas (Gele kornoelje)
Corylus avellana (Geel)
Crataegus spp. (Meidoorn)
Deutzia purpurescens (Bruidsbloem)
Frangula alnus (Vuilboom, sporkehout)
Potentilla fruticosa (Ganzerik)
Ribes sanguineum (Rode ribes)
Ribes spp. (Bes)
Rubus fruticosus (Braam)
Salix spp. (Wilg)
Viburnum tinus (Sneeuwbal)
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Bomen
Acer spp. (Esdoorn)
Malus spp. (Appel)
Prunus spp. (Kers)
Sorbus spp. (Lijsterbes)
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Tot slot:
Veel wilde bloemen die wij als onkruid ervaren zijn juist erg aantrekkelijk voor de bij.
Dus laat de volgende planten gerust in je tuin staan: boterbloemen, witte en rode klaver,
kale jonker, biggenkruid, hondsdraf en ereprijs. Of zaai een mengsel van wilde bloemen!
Er zijn verschillende mengsels te koop die aantrekkelijk zijn voor bijen.
Wil je zien wat het effect is van je inspanningen? Ga dan tellen welke bijen er te vinden zijn in je
tuin. Neem voor meer informatie en een zoekkaart contact op met Marga Alferink van De Groene
Motor, m.alferink@landschaperfgoedzh.nl, 06-20701957. Of kijk op http://www.bestuivers.nl/Wijken-Wouden/Inleiding

