Bijenvrienden

Zeeuws knoopje (Astrantia)
Een van de mooiste zomerbloeiers ooit, denk aan een
bloeiend speldenkussen in een
ster. En dat dan in roos, roze
of wit. De bijen en
Hommels dol op zijn.

Duizendknoop (Achilla)
Platte bloemschermen in
wit, geel roze en paars die
prachtig deinen in de wind.
De bloemen ruiken een
beetje naar kamille.

help je ze een handje?

Een groene tuin is niet alleen een genot om naar te kijken,
doorheen te lopen en in te ontspannen, het is ook een
paradijs voor bijen, hommels, vlinders en andere nuttige
insecten. Voor hen is een bloeiende tuin een snoepwinkel,
zeker gezien het feit dat ze door intensieve akkerbouw en
steeds meer betegelde tuinen minder eten kunnen vinden.
Hierdoor worden deze beestjes kwetsbaar, terwijl ze van
groot belang zijn voor de bestuiving van bloemen, planten
en gewassen.

TIPS om bijen te helpen
Plant bijvriendelijke planten
Help de bij door planten, bomen en
struiken te planten die veel stuifmeel en nectar geven.
Begin een kruidentuintje:
Bijen houden van kruiden waaronder oregano, bieslook, munt, tijm,
rozemarijn, kamille en lavendel.
Of een moestuin!
Bijen smullen van de bloemen van
o.a. sla, radijs, wortel, prei, venkel,
kool en biet.
Vermijd bestrijdingsmiddelen
Deze zijn schadelijk voor bijen,
vlinders en vogels.

Zaai één- of tweejarige biologische wilde bloemen
Hang een bijenhotel op
Deze kun je gemakkelijk zelf maken
van bamboestokjes maar kopen kan
natuurlijk ook.
Geef ze een dorstlesser
Zorg tijdens warme dagen dat de
bijen wat te drinken hebben. Hang
bijv. een absorberende doek in een
emmer water en zet deze in de
zon. Of zet een diep bord in de
tuin, vul het met grote en kleine
kiezelstenen en wat regenwater de
bijtjes kunnen drinken uit jou eigen
bijenbar. Hoe cool!

Dropplant (Agastache)
Smaakt naar anijs, ruikt naar
drop, bloeit met schitterende, vaak paarsblauwe
aren vol bloemetjes. In het
najaar eveneens onweerstaanbaar voor vogels.

Tuinplant

Bijenvrienden
in de spotlight

In juli staat de bij centraal,
hier een aantal planten uit de
snoepwinkel van de bij.

Anemoon (Anemone)
Schitterende bloemen in wit,
roze, lila en purper met een
nog mooier hart in groen,
geel of theatraal zwart, met
deze bijenvriend wordt de
aankleding van de tuin nóg
spannender.

Stokroos (Alcea)
Majestueus in lengte met
enorme bloemen in wit,
pasteltinten of rood: dit is de
bijenvriend die van een muur
of schutting een insectenresort
maakt. In enkel- en dubbelbloemig.

Sinus beheer
Is het je ook opgevallen dat er steeds meer natuurlijke
graslanden anders gemaaid worden? Dit is maaimethode
waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit.
Bij sinusbeheer zijn vrijheid en flexibiliteit de sleutelwoorden. Het komt erop
neer dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke
maaibeurt maar ca. 40% van de oppervlakte blijft staan. Door elke keer in
slingerende paden (sinussen) te maaien ontstaat er een variatie in hoogtes,
met delen die jaarrond blijven staan tot delen die ca. drie keer toe per
seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor vlinders,
bijen en vogels wat wils: van nectarplanten tot overwinteringsplekken.

