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.g Solitaire bijen,

lnseclenhotets ziin poputai.! Sèmen met de b lenhotels is èr

aandacht onistaan voor biodversteit nonzetuio Debestu

ving vèn de bomen en pLënte. die voor ons zo betanqrijk s. gè

beu.t e gentiik toevëtlql

Witde bijen en zweefvtieqen nemen een grooi deet van het be

stuivingswerkvoor hun rekëning, naasi hommeLs en honingbii

en.I4aaruiteindetijk is hetLevenvan desoLiiaire bijèn 9er cht op

het in stand houden van hun nàgesLachi.

Lëten we eeis kjken wal er zich attemèàl àÍspéelt achter de

:.::1.i]]]
Sotitairé bilèn zjn wltde bijen. Zevormen gèei votken zoats de

hommets en hoiingbilei maa. teven atleen. V.. de 350 witde

bijensoó.tèn teven 300 soorten sotita .

Sommlqè soorten w tde b jen richten zich op btoemen u t ver-

schittende plantènÍam t es, andere soorten beperker z ch iot

Een vóorbèeld van d e taètste soort is de kia!tiàb j, d e uitstu -

lend stu fmèet verzametl van beemdk.oon Dil màakt de soort

extrà gevoetg. 5èmen met het uitsteruen van dè pta.tensoort

verdw jnt immersookde bijensoo.t. Alleei al èeó ondoordèchte

màalbeuri vén ons kèn er voo. zoEen dèt dè knèut abij hèè.

nest n et kanvottoo en

Soutai.e bijen kunnen zowet in de stad ats in de groene rànd

gedijen, ats we maar votdoende voedsetaanbod voorzien. De

soort dieje aantrekt hangt samen mei de btoemenvarièteii die

aanwezig is, de nesigeLegenheid dievan nature ier beschlkking

is of door ons wodt aangeboden.

Któkjesblje. hébben w tde ktokjes u t de n!t!ur iódiS of cam-
p..utasoo.tenvan de siert!in Ranonketb Jen verzamètèn enket

stu Ímèet van ptanien uit de .èno.ketfamit e zoats bóle.bloè

men e. metsetbilen hebben nood aan vroeg stuifmeel ei nec

tar.2oats van hazetaèr, wit! en Íru tbomen.

h

d

et verhaal achter
e insectenhotels

nsecrenhorÈl mer ve*.h ttende boorgalen

Dévtegperodevande bljensoo.t komi ovèreen met de btoeitid

van de doo. hen bezochte btóemen. D t bètekeii niet dat de bii

evèn tans LeeÍt ats de bloe lijd và. de drachtptanten. Sommige

bilen van e€n bepaatde sood vè.s.hljnen woeg n de bloe tild,
àódérè van dë7elÍde soo.t tater

Enkete sooften hebben lwee qeierèt és pe.laar en z e je dus

tàige. vtegen ln het seÈoen Deze t:atslgenoemde best!iv€n

dan ook ve.schltlende soortei btoemen. Sottèire bljen kome.
u t op het moment dat hun d.à.htptanten n btoei komen, niet

v.oèger oÍ niel tater D e alstemming gebeurt op bas s van dÉ

,èÍ Í,ó o ó /e o1,,d19e ' i 1É,loóóoó'\èdó.,

De meeste sottaire bijen kunnen maar een korlè aista.d vLie-

gen. Daarom màg deaÍstand tussen de bijenwoning en de bloei-

ende planien nlei te qroot zijnridealiterls hei niel meer dan 50

tot 100 m.

De qrcte rósse metsetbilen en gehoo.nde metselbijei k!.nèn
wet tot ó00 m ve. vtiegen om voedsel te zoeken. De rsronkel
bijen en któkjesbilén daèreniegen vtiegen maxiÍnum I50 tot 200

mete..ond de nèstptaats.

De votwassen vrouwetjke b jlles teven maa. een zestal weker.

de mafl.etles stervèn af ia de pér ngstild. Tjdens haar kode

leven leqt het vrouwtle nlet meer dan 20 brcedcetten aan met

tetkens I ei. Het eitje wordt algeLégd op een p.opje van nÉdar

Bijen zijn strikt vegetaris.h en gebruiken enket stuiÍmeet en

nectartsts voèdselvoor hun laNen. De verhouding nectar/stuit
meèt in hei propjëverschiLlsle.k naa.getang de bijensoort.

Tlssen etke nestcet wordl een lussenwandje gebouwd met

gekélwd bLad modde.. harei. hars en dergellke. Na eièlteg

worden de bulsles or boorgààtjes d chtgemetsetd met een aÍ'
sLu tende prop in hetzelfde male.làataLs de tussenwandles

Achier deze sLu tprop tèten de bijei de ee.ste kèmer tee9. Dit

doen ze om pa.asietei mlnder kans tè geve.. De taryen komen

na énkele dagen at uit en voedef z ch mèt hei stlllmeel. Ze

overwlnleren n de bu sles als voorpop. pop or cocon. Ats ze n

het vóorléar uitkomen, maken ze de ëfstu tpróp ter!g opén

Ge2ien de tineaire iestetwijze moetei de b jtlesop ètkaérwéch-

ten om u t te vliegen. Het vrolwtje heèrl daè. bil de eièÍteg at
Etoemèn u I de ranonkpllàm Le rrí dÉ.hlpLatrienvoor de rànonkeLbl
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rekening mee gehouden. De bev.t.hte lv.orwel,jkel eitles z jn

échteréan in het bu sje àfgéteqd terwilt de onbevruclrte Iman
netlkel e t és voorèèi wórdèn àÍqeteqd

De mannelles komen dus eínete daqen lol wekef eerde. uit
h!i cócois dà. de vrorwljes Dit zie te bii veel insecten Ats de

vrorwtjès tevóóÉchiln komen, woder ze d.ed bevrucht doo.
de wa.htende mannetles.

èanm,"rkin9. De rosse metsetbil en trcnkenb j maken 9raa9 va.
deze nestganqen geb.uik. Eé. kantva. de nestgaig moetdicht

Holtbtokken met een waterafscherm n9 in de vo.m vèn een

dakje ziln in de p.aktitk het meest in trek biide wLde bjen 0e

eerste twee jaren worden de nestgaf gef goed bewoond dèè.nè

neemt de inte.esse aÍ Witde b len geven de voorkeur èai .iel te

oude oÍ nlelwe 9an9en

Hèn! de insectenh!isies op een zonn ge ptaats. Ha.gzeétinde
winter op. De rosse metsetb j zwerml in heet ons land rond op

zoek .aèr behu» n9 en s meestèl de eerste die i het voorlaè.
gebruik méaki va. nesth!tp.

Gezien onze rnsectenhotets aLtjd goed bezet ztn zouden we

kunien veronderstetten dat de w lde bilen bove.gronds tevef.

Oit is echter n et waarl 70 % van de wltde bjensoort€n I ons

land nestett z ch litstu tend n de grond 40 soofien kunnen

zowet onderg.onds èls boven!.onds nestén mèkei, téM jtó5
soo.ten !itslu tend bovengronds wonen.

Deze taètste soorten kunne. dus óok in insè.lenhótèts voó.kó

men Daarom beperkei we óns lot het b€sprèke. vàn dé bóven

n de iat!u. maken w tde b jen hun nestèn . hottè r ètstengets,

ste.getsvanbramen,vtèr,b.mboèof verlàteó nsecleng.ngèn
n doód hóut Er zili óok soórle. d é óp basis van zand, teèm én

hàrs hun bróedcellèó bóuwen, ve.trekkend van een vaste on

Solità rè bjen vèrk ezen nestganqen die net i€ls g.oterzrlf dan
hu. èlqe. t chààmsd ameter Dit betekent dèt ze zich niel kun

néí ómke.en in huó nestqang Ze qèan dus achteMaads de

nèstgè.9 u t oi ér achterwààrts in om het stu fmeelèÍ te teve

.én ei eèn é ljé te tegqèn Nesl nq.nqen moeten glad zil. van

binnen è.ders schÉu.en de b itiEs h!n vteuqels

le stiat er wàarschil.tilk niet bil st I méar le kan stètte. dat

etke bj€nsóórt één óf meèrdéré p..asieten heeft d e hen aa.
vatten. D t l5 b ód vers teit! n de natuur géat hèt èttild ovèr etèn
F', qege'ór / ó'aè oà' 9F o' oo. .óDr

nsectenhol€t of in behu zinqen n de nàtuur

Deze wereld u lspitten zou ons veel te ve. Leiden in dit !rtikel
De belan!r jksle groep t.a.v solitaire bitef ziln broedparèsieten

n h!n ei- en taruestad !m worden de solita re bjen aan!evat'
len. E. ziln soo.tef d e hei e opeten en dëarna de voedselvoor
.aad maa.ook soortef die de tërye consumeren.

Zo bestaan veEchittende soorten vtegen die teven vèn het

broed van bief. Maar de grooiste vilanden zln wespen zoats
goudwespen, knotswespen en stu pwespen. 0ok een bepèèl-

de soort Í.ullvtieg /Cacoxenrs ,ndaga.orl tegt haar e eren n de

broedc-"tvan de bilteM jtdè moederbilslu Ímeethaèlt, onder

é.dere bil metsetbilen

W st le dat nsectenhotets ook kunnen bewoond wo.de. door

sotté re wespen? De.k blvoorbeetd èé. de meisetwespen,

nèést de metselbiief. Ze ho!d-". er een getjkéardige tevensstllf

Het grote verschitzit hèm in het Íeit dat laryen van metsetwes-
pei zich voeden mel die.tjk voedselzoats rupsen, bLèdtui2en,

btadvtoo en, atLerharde spinnelles... n de insectenwe.etd is

noq vèette ontdekkenll

Dé deate insèctenhotels voor solitake bijen zjn stokken hout
waarin gaién ln ve.schlltende diameters worden geboord. De

bijensoortei hèbben irnmers een ve.schlitende Uchaémsdia-
metei De diarneters mogen tussen 1,5 en 12 mm bedrègen. De

9én9€n tussen 2,5 toi 8 mm ziin het meesi in trek en daarvèi
word€n e.dus het best heetwatvoozlen.

Je boort het besl dwars op de draèd van het hollom s.heu.
vo.m f9 le voorkomen. Met de dréad vèn het hóut mee bó.en

kan enkel ats het hout drooq is èn gèen s.heLrèn verl!ónt
Houtbtokken van e k esdoorn, es è. beuk komeó h èrvóor n

ilcdbLo'(k.n m.L boorqil.i vai!!È.h Lendeqrodrè

opEn"nd.hrqeme sE de bàmboÈs ol|èn
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Onkruid in mijn gazon! Wat nu?

Sinds 1 §eptember 20l9 i5 de verkoop van onkruid-

bestriiderÉ in hel gazon oÍ oP opritten en Paden voor

pertiautier gebruik verboden. Een kant_en-ktaar

middettje zoats ie vroeger hàd, met de verschitten-

dè bestrijding5middetèn die werken tot in dèwortet,

mag gewoon slràÍrechtetiik door de particutier niel

meer gebruikt worden in Betgië. Wit je geen onkruid,

gàje dus iets meer moeite moeten doen en dit vooral

b[ijven vothouden.

Er bestaan wet zuren, zoàts petargonzuur, die zowet de btëde

ren, het qrès ats de onkruiden verbranden. PersoontLjk zilnwil

hler geenvoo.stande.van omdat hetdewortet nlei doodten het

onkruid b!tgevolg direct opnie!w gàat groeien.

Wai wei werkt, is om preventieí te handeten. Hleronder kan je

eeí or elràppelPlè'vi_de10r ork'Lro n reL gè'on l" ve r i

1. 0nderhoud je gazon!

ln een goedonderhouden gazonzijn ergeen kèle plékkènwaar

het onk.uid zich k.n nestetèn. De onkr!idzèden btilen op het

compacte gàzon tiggèn en drogen urtzoiderdatze de kans krij"

gen om ln te wo.tetèn

De bèlàngrijkBtè prrventieve màatÍÉg.l l5 dus om louw bé'

stasndè moolè gazon go€d te onderhoudèn ! Dit kanje doen door

het gazon reg6tmatig tè öelnestèn en iÍdièn nodig le katkèn'

Stroó kétk iiet zomaèr, mèar doe dlt idealiter ln de winier

perlode zodat het tangzéam oPgenomen kan worden doo' de

bodem. Ga ee.si në oÍ je i.iberhauFl wet moet katken door de

pH-wàa.de van jouw bodem op ie meten. Dlt kèn i€ 2è1Í doen

met een pH-metèr oÍ neem een staaltje grond mee en ga eens

Langs in een lu ncent.um met goede seruice voor een bodema

Blj het bemeslen is het beténgrijk om niet zomaar meststoi t€

gaàn stróoien ínàar een aangepaste gazonmeslst'Í Dè Viano

a il-l-nes slolNP(9_5 ?51- ivgol^e-o logn àà-o"s n ee1

nieuwlasje sestoken.

Het is een zeer complete gazonmeststoi met sLechts een taag

percentage stikstof lhooÍbestànddeetbij de goedkopèwitte pro_

- een hoog katiumgehatte 125 %lzodaile een nd rectewerking

- hetbevatHLmif rst,èenmlddetdatvèak9èbruiktwordtdoor
de t!inaanleggersvoor een beterewo etgroei en Éen dlkkere

hel is een samengestetde meststofvoor3 maèndei voeding'

extr. magneslum 2orgt voor een donkergroen gekteurde

Kortorn, we hebben hie. een speclaatsémenqesteldè meststol

om een votte ei groene grasmat te bekomen en zo preventief

onkruidgroel te vermijde..

2. V€rwijder opkomend onkruid onmiddettiikl
ls het kwaad at geschled en 2ie je het eerslè onkruid toch de

kop o psteke n? Vetuild er dit dan onmiddettik 2odat hel onkruld

zichzetr nlet kan uitzaaien en de wortels zich niet ondergronds

kLrnnèn vermeerderen.

Hoe vtusser je erb j bent, hoa makketijker ie hel onkr!id kan

veMijde.en tinctusieÍ de worletll. Een handig hutPmiddet hieÈ

bij ls een irédltiónete oókruldsteke., maèr le kan ook een a5-

perqesleker geb.!iken.

Eer onkruidbrande. is ook een opi e maar hie' zijn we geen

voorsiandèr van. Dii s m sschien makketjk, maàrje hebt echt

èl een hoge temPeraiuurnodig orn ookdèwortèlteverbranden'

Daa.naast beschadig je behatve het onkruld ook het omLiggen"

de grès,waardoo.je meer grotere kale Ptekken krijg Ditbèreik

je meèstat met een professloneettoestelmàar nlet met dè toe'

stelten dle le kooP aangeboden wordei aan pérticutiéren

Heb je Last van ktaver in het gazon?

D.n kàn hèt Product Ctevèr off .oètàas bièden. Hët kàn ook

helpen bij hel bestrijden van tichtè onkruidèn ën mos in het

g.zon. tlet ls.èn EetéctieÍ product dàt b6taat ult"n àmino-

Bii een normate doséring kèn je ktave. bèhandetei mëar door

plaatsetijk over te doseren kan je ook tokaaL ti'hte onkr!iden

lzo.ts paardenbloemenl behandelei. Bij sterke onkruidèn zoals

hvb brandneteLs in dit mlddetniet eÍfectlèf.

E]IÏlilliifili*,"1 *qarik in zodàt èr eeen onkruidonrwikkètinq

K*-i; l*t r-*'q" 
',,,trierhebbèrs 

houdèn edan, anderen wilten



Mei CLever olÍ zie je d.eci resuitaat. De blaadlesvéi dè ktèvers

zutten sLu ten en na een drieiat uur ktelrén de ktavers e. het

onkruid bro n. Na vier u!r bèhandétlé na mei water Nerhaétde
behandeL ig meermaats pérjèa. zodèt het wo.telgesiètvèn het

onkruid uiigeput geraèki.

Gebr!ik Ctever oÍÍ op eei zonn g móme.t waàrbij e. deatter
de votgende dag regèn voórspetd wordt of beregen 's.nderen

daags zelf na, Dit p.odLrct werkt het beste in comb natie met

een st kstof.ijke meststof

3. Wees siraàtgras eo onkruid te snet aÍ!
ELke beschadisins in jouw gazon lbijvoorbeeld kàteptekjes) is

een polentiëLe kiempLaàts voor onkÍuidzàden en straàtgras.
Die beschadlg n9€n kunnen ontstaan door het veMijderef vàn

onkruid oÍ doo.extreme drcogte zoats tiidens de zomers van de

StraaÍgÉs ÍPoa annual s een vervetend zwèk grasplantje, dat

we ook als onkruid kunnen aanzien. Veetatdoo. de vogets in

touw iu . ged.opt, zorgt straaigras, dat veeL snetter groe t dan
gewoon gras ervoordatlouwgèzon minder moo oogt.

Doéle h er niels aén, dan gèai het z ch razends.etversp.eiden.
SÍèèr9rè'qàèr re qr"l" dood door d oog " oÍh+ gp r'È,-
koude dan gewoon gras. Hei probtéem is èchter dai het straat-

9ràs vaèk at nieuw zèad heeÍt geproduceerd voor her komèidè
jaè. Hel aànwèz ge shaaigras sierlt dan wet aÍ méar hei laar
óàd en z.tje er iog veeL tast va. oiderv iden. Zo krilg le op-

n euwkatep1èkkènwaaronkr!id en sÍèatg.as k!nnèn kiemen,

Hèt is dus zaak om hèt gevecht met straàtgEs èn onkruid-
groèité vermijden. Dit doë jé doorzo snet mogetïkattè kàtè
ptekken in té z.aièn mèt éèn snéLkièmend grasmengsèI.

0pgetet: w lie een nieuw gazo. aanleggen? Kies dèn voor een

grasme.gset dèi goed b I iouw bodem past.

Stcvèn Van íl"n Boqc.hè

Làatle proress oneeL àdv seren oyer hd ru slà/bostè qrasraadmenqsetvoor

Heb je eenzàndgrond?Voeg dan bentoniettoe bil de heraantè9,

en gebr!ik qrasza:d spec aètvoor droogiegévoetigé te eioen.

N4oet je het doen met eei kteigrond en btjlt er wéter stéén?

Werk dai lglëggÈ en hasàttmeeL in de grond in bilde heréan-

leq zodatde kteiko.rèts zlch minderaèn etkèarqaan hechten en

ie ee. betere waté d oo.tà t ng k.ilgt.
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Eé. even ang tL .p ez er

Straatgras kiemt iàmetjk v.i
èÍ8'C én groe t dai zeersiet.
E. beslaèt echter grèszèad dat

èl klemt brj4'C zodètlouw gè

zon moo d chl 9.oeit, en zo hét

straaigras gaèt verd. ngen. Dit

s graszaéd mei de 5OS lsuper
Ovër 5ëèding) iechnologie.

n de voeibatwéretd s dt pro

duci eèn gevest 9de waarde en

wordt het gedu.ende de hete

al dè supeÍ over seèd nq iè.hnolog e
k eml het qazonrààd snetterdàn GàL

TIP
Witle bemésten nó het zaaien? Let dan op datje het longe gazon

n et ve.brèndtlWiLje het toch doen. gebru k een gazonmestsloi

Gazons die nu vol staan met sl.èatg.as efl ookruid zijn wet nlet

meè. te he.stelten. Je kan in dii gevat kiezen om ermee te te-
.en teven' ofle kan het opn euw aanleqqen.
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Ook een leven lang tuinplezier?
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