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Biodiversiteit benutten om wilde bijen in de boom-
gaard te stimuleren  

Probleem  
Een goede bestuiving is essentieel in de fruitteelt. Door 
de veranderende klimaatomstandigheden komen on-
gunstige weersomstandigheden tijdens de bloei vaker 
voor. Een mix van verschillende bestuivers is belangrijk.  

Oplossing  
De wilde bijen Osmia cornuta (gehoornde metselbij) en 
Osmia bicornis (rosse metselbij) zijn bestuivers in de 
fruitteelt. Het aanbieden van nestkasten en biodiversi-
teit in de boomgaard kan hun aanwezigheid stimuleren. 

Voordelen  
Het gebruik van verschillende soorten bestuivers in de 
boomgaard kan de opbrengst en kwaliteit van het fruit 
verbeteren. 

Praktische aanbevelingen 
• Metselbijen vliegen bij lagere temperaturen en in slechtere weersomstandigheden dan honingbijen 

• Als u zelf metselbijen hebt, plaats dan twee weken voor de bloei de nestkasten en cocons in de boomgaard.1 

• Zorg voor een boomgaard met bloeiende bomen en struiken, en een- of meerjarige bloemen gedurende het 
hele seizoen. 

• Voor metselbijen zijn vooral vroegbloeiende plantensoorten belangrijk, voor en na de bloeiperiode. 

• De mannetjes van metselbijen komen eerder uit dan de vrouwtjes. Zorg voor bloemen in de boomgaard tij-
dens de vlucht van de mannetjes. 

• Vroegbloeiende bomen en struiken zijn: haspelnoot, wilg, gele kornoelje en Prunus 

• Vroegbloeiende bollen die aantrekkelijk zijn voor metselbijen zijn blauwe druifjes en sterhyacint. 

• Vroege spontaan opgekomen bloemen die vaak door metselbijen worden bezocht zijn paardenbloem, long-
kruid, speenkruid, hondsdraf, klein hoefblad en grote ereprijs. 

          

Gehoornde metselbij op blauwe druifjes (1). Longkruid (2). Spontaan opgekomen bloemen in de boomgaard: grote ereprijs (3) en 
hondsdraf (4). Foto 1, 3. G. Brouwer, Delphy. Foto 2, 4. W. Cuijpers, Louis Bolk Instituut.  

Toepassingsbox 

Thema 

Gewasproductie, Fruit in gematigd klimaat, Klimaat 

Trefwoorden 

Klimaatverandering, bestuivers, hardfruit, steenfruit 

Toepassingsmoment 

Twee weken voor de bloei 

Materialen 

Nestkasten, materiaal om cocons te verwijderen en 
nestkasten schoon te maken, cocons van metselbijen 

Meest geschikt in 

Boomgaarden met een grote biodiversiteit  
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Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 
862850. Deze mededeling geeft enkel de visie van de auteur weer. Het Uitvoerend Agentschap Onderzoek is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de 
verstrekte informatie. De auteurs en redactie aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele feitel ijke onjuistheden of schade 
als gevolg van de toepassing van de aanbevelingen in deze praktijksamenvatting.  

 

  

Onderzoek naar de geschiktheid van bloemen als nectar- en stuifmeelleverancier in het vroege voorjaar (2019 en 2021). Bloembezoek 
van Osmia cornuta werd geregistreerd. In 2019 werden verschillende bollen geplant, favoriet waren blauwe druifjes en sterhyacint. In 
2021 werden bezoeken aan wilde bloemsoorten geregistreerd, voorafgaand aan de bloei van Sweet Sensation. Favoriete soorten waren 
longkruid (Pulmonaria officinalis), speenkruid (Ranunculus ficaria), hondsdraf (Glechoma hederacea), klein hoefblad (Tussilago farfara) 
en grote ereprijs (Veronica persica) . Paardenbloemen werden niet getest, omdat bekend is dat zij goed door metselbijen worden 
bezocht. Kleine veldkers (Cardamine hirsute) en paarse dovenetel (Lamium purpureum) werden niet door metselbijen bezocht. W. 
Cuijpers, Louis Bolk Instituut. 

Meer informatie  

Video's 

• BIOFRUITNET video: Mason bees for successful pollination in closed cherry orchards (Engels) 

• Delphy: Uitzetten van metselbijen (Nederlands) 

• Delphy: Oogsten van metselbijen (Nederlands) 
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