
Bijvriendelijke plantsoenen 
Heesters

Bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar 
voldoende stuifmeel en nectar nodig. Je kunt bijen 
een handje helpen door de juiste planten, bomen en 
struiken in gemeentelijke plantsoenen aan te planten.

Door bomen, struiken en vaste planten te planten help 
je de bijen van het vroege voorjaar tot late najaar aan 
voedsel. Uit stuifmeelonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
in april en mei 80% van het stuifmeel dat honingbijen 
verzamelen, bestaat uit stuifmeel van bomen en struiken. 
Groen is daarnaast van belang als schuilgelegenheid voor 
solitaire bijen. 

Bijvriendelijke bomen en struiken 
Niet alle bloemen worden door bijen bevlogen. Sommigen 
produceren geen nectar of ze doen dat wel, maar de bijen 
kunnen er niet goed bij. Bijen hebben namelijk een korte 
zuigbuis waarmee ze alleen nectar uit ondiepe bloemen 
of uit bloemen met een wijde kroonbuis kunnen halen. 
Op deze planten zie je soms wel vlinders of hommels die 
een langere zuigsnuit hebben. In imkertermen worden 
planten die aantrekkelijk zijn voor bijen drachtplanten 
genoemd. Honingbijen hebben behoefte aan grote 
aantallen drachtbloemen bij elkaar en vliegen o.a. op 
landbouwgewassen. Voor wilde bijen is biodiversiteit juist 
zeer belangrijk. 

Hoe meer verschillende bloemen hoe beter. Vooral ook 
omdat bepaalde wilde bijen kieskeurig zijn qua bloemen. 
Daarnaast is biodiversiteit van belang om te zorgen dat 
er vrijwel het hele jaar voldoende stuifmeel en nectar 
beschikbaar is. 

Met een kleine wilg op stam in je tuin, heb je al vroeg in 
het voorjaar plezier van de bloeiende katjes en stuifmeel 
voor bijen. Hetzelfde geldt voor bloeiende gewassen als 
erica (winterheide), skimmia of mahonia. Vanaf april 
bloeien de fruitbomen en ook in de zomer hebben de 
bijen keuze genoeg. Planten als hedera, diervilla en 
vlinderstruik zijn voorbeelden van goede bijenplanten 
die nog laat in het najaar bloeien en de bijen van voeding 
voorzien voor ze weer in winterrust gaan. 

Wil je inspiratie opdoen, ga dan eens naar de 
Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 
in Boskoop. Deze tuin is vrij toegankelijk en is de etalage 
van boomkwekerijgewassen en vaste planten. In de Place 
to Bee-tuin vind je voorbeelden voor de inrichting van 
bijvriendelijke plantsoenen.  
 

Struikklimop

Toolkaart



Vlinderstruik

Diervilla ‘Honeybee’

Winterheide

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen 
immers cruciaal in onze voedselvoorziening. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The 
Greenery, Jansen-Dongen, de gemeenten Oss, Deventer, Alphen aan den Rijn, de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, de waterschappen De Dommel, Brabantse 
Delta, Aa en Maas, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en Scheldestromen, Brabant Water, Dunea, Provincie Brabant, Provincie 
Zuid-Holland,  Stichting Van der Hucht de Beukelaar en de Triodos Foundation.
Kijk voor meer informatie op www.beedeals.nl  en @thebeedeals.  © CLM, september 2017

In de tabel vind je een overzicht van diverse heesters die goed zijn voor de bijen of hommels en hun bloeiperiode.  
Zo kun je een goede keuze maken, maar er zijn er nog veel meer.

Soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Erica spp. (Winterheide) * * * * *
Sarcococca spp. (Vleesbes) * * * *
Corylus spp. (Hazelaar) * *
Mahonia aquifolium (Mahonie) * * *
Salix spp. (Wilg) * * *
Acer campestre (Veldesdoorn) * *
Chaenomeles spp. (Japanse kwee) * *
Osmanthus spp. (Schijnhulst) * *
Ribes spp. (Bes) * *
Skimmia spp. (Skimmia) * *
Vaccinium corymbosum (Blauwe bes) * *
Rosa spp. (Roos) * * *
Berberis spp. (Zuurbes) * *
Choisya spp. * *
Cytisus spp. (Brem) * *
Deutzia spp. (Deutzia) * *
Ilex aquifolium (Hulst) * *
Kolkwitzia amabilis * *
Lonicera nitida (Struikkamperfoelie) * *
Pyracantha spp. (Vuurdoorn) * *
Stephanandra incisa (Kransspirea) * *
Rubus fruticosus (Braam) * * *
Ligustrum spp. (Liguster) * *
Cotoneaster spp. (Dwergmispel) *
Buddleja davidii (Vlinderstruik) * * * *
Calluna vulgaris (Struikheide) * * *
Diervilla spp. (Amerikaanse Weigela) * * *
Cephalanthus spp. (Kogelbloem) * *
Itea virginica (Bloemwilg) * *
Symphoricarpos spp. (Sneeuwbes) * *
Hypericum (Hertshooi) * * *
Ceanothus spp. (Herfstsering) * *
Hedera Arborescent Groep (Struikklimop) * * *
Caryopteris spp. (Baardbloem) * *
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