
Meer over  
wilde bijen



Enkele bijenfamilies 

Zijdebijen, metselbijen, klokjesbijen, koekoeksbijen. maskerbijen, 
behangersbijen en wolbijen, het zijn slechts enkele maar, de meest 
gekende, families van de solitaire of wilde bijen.  
Elk geslacht, familie of ‘genus’ bestaat uit verschillende soorten.  
Zo zijn er verschillende soorten klokjesbijen en zandbijen.… 

Determinatie ervan is soms erg moeilijk; temeer omdat sommige soorten 
niet groter zijn dan enkele mm.  
Deze  lijst is niet volledig, maar wel al representatief. 



Zijdebijen 
De naam dankt de zijdebij aan de zijdeachtige kleur van hun nestruimte. 
Ze bekleden de nestgang met een zelf via een mondklier geproduceerde 
vloeistof. Deze bekleding lijkt op cellofaan, wat een zijdeglans geeft. 

Vrouwtjes zijdebijen hebben over het algemeen een donker gekleurd 
achterlijf met duidelijke haarbandjes. De mannetjes van de zijdebijen zijn 
snelle vliegers en schieten van links naar rechts in het territorium waar ze 
vrouwtjes verwachten. Zijdebijen hebben in verhouding een korte tong en 
een niet echt ontwikkeld verzamelapparaat voor het vervoer van 
stuifmeel: gewoon vrij los in de haren aan de achterpoten. 

 



Metselbijen 
Metselbijen (Osmia/Hoplitis) nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood 
hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een sleutelgat van een deur is een 
nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan ook 
in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk 
(bosranden) biotoop 

 



Roodgatje (soort metselbij)  

is een van onze algemeenste zandbijen en de vrouwtjes zijn gemakkelijk 
herkenbaar aan de oranjebruin behaarde bovenzijde van het borststuk en 
de evenzo behaarde achterlijfspunt. Deze fraaie zandbij is door het gehele 
land aan te treffen. Het roodgatje is zelfs een gewone gast in stadstuinen. 
Ze stelt weinig eisen aan de nestplek. Nesten zijn te vinden in gazons, 
bloemperken, bosranden en heidevelden. Vaak nestelt het roodgatje 
solitair, maar regelmatig ook in kleine groepjes. De soort heeft geen 
voorkeur voor bepaalde bloemplanten en is veel aan te treffen op 
algemene voorjaarsbloeiers als paardenbloem en wilgen 



Zandbijen 

 

De soorten zijn vaak bruin tot zwart van kleur met witachtige haarbanden 
over de buik. Andere kleuren zijn ook mogelijk, waarbij roodachtige kleuren 
het meest voorkomen, maar ook metaalachtig blauw of groen. De vrouwtjes 
kunnen makkelijk worden onderscheiden van de meeste andere kleine bijen 
omdat ze brede fluwelen vlakken hebben tussen de samengestelde ogen 
en de bases van de antennes. Ze hebben ook vaak erg lange haren op de 
de achterpoot. De meeste soorten hebben ook een goed ontwikkelde 
stuifmeelkorf aan de achterpoot. Deze wordt gevormd door een 
buitengrens van haren en bevat al dan niet daarbinnen ook haren> 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samengesteld_oog
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuifmeelkorf&action=edit&redlink=1


(grijze)zandbij (soort zandbij) 

De bij heeft een vrij korte tong en bezit verzamelharen voor het 
stuifmeeltransport aan de achterpoten. De voorvleugels bezitten drie 
submarginale cellen en een zeer zwak gekromde basale ader die schuin 
van het midden tot aan de rand van de vleugel loopt. De soort vliegt van 
maart tot en met mei, met de piek halverwege april. Vanaf de tweede helft 
van mei worden ze niet meer waargenomen. Als voedsel wordt 
wilgenstuifmeel gebruikt. Hun vliegperiode is dan ook beperkt tot de 
bloeitijd van de wilgen.[Iets later op het jaar haalt ze ook stuifmeel van 
paardenbloemen. De soort leeft in pioniersvegetaties.Grijze zandbijen 
hebben geen angel en kunnen dan ook niet steken 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg


Klokjesbijen 
Behalve de Ranonkelbij zijn de andere drie klokjesbijen gespecialiseerd op 
de planten uit de klokjesfamilie (campanulacea). Klokjes komen in de vrije 
natuur nog maar spaarzaam voor, maar maken vaak deel uit van borders 
in tuinen. Klokjesbijen doen het dan ook goed in tuinen en parken. 
Voldoende nestmogelijkheid is tegenwoordig vaak het grotere probleem. 
Tuinliefhebbers zouden ook nestmogelijkheden voor deze insectenfamilie 
moeten aanbieden. 

Mannetjes van klokjesbijen willen nog wel eens slapend in de bloemen 
worden aangetroffen, ook overdag bij bewolkt weer. 



Koekoeksbijen 
Koekoeksbijen heten koekoeksbijen omdat ze zich gedragen als een 
koekoek. De vrouwtjes bouwen zelf geen nesten, maar leggen hun eieren 
in de nesten van andere bijen. Op een onbewaakt moment sluipt een 
koekoeksbij een nest van een andere bij binnen, legt er een ei in en maakt 
zich snel weer uit de voeten. Als ze dit goed doet, heeft de 'gastheer' (de 
bij die de dupe is van de koekoekspraktijken) niets in de gaten en kan de 
larve van de koekoeksbij zich ongestoord te goed doen aan de 
voedselvoorraad. 



Behangersbijen 
Behangersbijen bekleden hun nestgangen met bladstukjes, zodat een 
kokertje ontstaat waarin ze een mengsel van stuifmeel en nectar en een ei 
deponeren. Die kokertjes kunnen op diverse plaatsen gemaakt worden: in 
de grond of bovengronds in holle stengels of in kevergaten. 



 

Lathyrusbij (soort behangersbij) 
De Lathyrusbij, de vrouwelijke exemplaren zijn één van de grootste 
behangersbijen, wordt voornamelijk in het zuiden van Nederland 
aangetroffen, voorheen alleen in het zuidoosten maar tegenwoordig ook 
veelvuldig in Zeeland. Plaatselijk zelfs algemeen vooral als men Siererwt 
(Lathyrus odoratus) in de tuin zaait.Nestbouw doet deze behangersbij in 
bestaande holtes zowel boven als onder de grond waarbij aangeboden 
bamboestokken het goed doen.Er worden vier cellen gebouwd van klei 
die aan de binnenkant met hars worden bekleed. Stuifmeel met veel 
nectar is het voedsel voor de larve. In de laatste cel, dichtbij de 
nestopening wordt geen eitje gelegd, om parasitaire bijen te misleiden. 
Megachile ericetorum vliegt op allerlei vlinderbloemigen.  



Maskerbijen 
Maskerbijen zijn kleine, zwarte, haarloze bijtjes die vaak verward worden 
met vliegjes of graafwespjes. De mannetjes hebben vaak een 
kenmerkende (gele of witte) uitgebreide koptekening. Bij de vrouwtjes is 
de tekening gereduceerd tot kleine vlekken die naast de ogen te zien zijn. 
De poten hebben vaak een geel vlekkenpatroon.De vrouwtjes hebben 
twee kleine gele vlekjes op de kop. Zij zijn in het veld niet met zekerheid 
van vrouwtjes van andere maskerbijen te onderscheiden. 

. 



Wolbijen 

Wolbijen komen verspreid over geheel Vlaanderen voor en worden 
voornamelijk aangetroffen in tuinen, maar ze doen het ook bijzonder goed 
in andere omgevingen. Hunr kleurenpatroon doet soms denken aan een 
wesp. Voor de nestbouw worden wolharen van onder andere 
Slangenkruid en Ezelsoor verzameld en samengeperst. Deze wolharen 
worden afgesneden met de kaken en dienen als binnenbekleding van de 
nestcellen. 



 

Nestdoorsnede en ontwikkelingsstadia 
Op de zuidgevel van de school, naast het lerarenlokaal kan je 
bijenhotelletjes geplaatst zien. Veel rietjes zijn in gebruik.genomen.  
In sommige rietjes werd een glazen buisje geplaatst, dat je kan 
uitschuiven. Zo kan je wat op de doorsnede  voorgesteld is, ook in het 
echt zien. 


